
THƯ MỜI DỰ LỄ PHẬT ĐẢN 2018 CHÙA THIÊN ÂN 
Chủ nhật, 27/05/2018 (Tức ngày 13/04/Mậu Tuất) 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni 

Kính thưa Quý Phật tử và bà con yêu mến đạo Phật. 

 
"Hoa Vô Ưu bừng nở 
Mừng đón Phật ra đời 
Rằm tháng tư rực rỡ 
Vừa rạng nắng ban mai"... 

Ngày trăng tròn tháng tư âm lịch đang đến với những người Phật tử trên toàn thế giới. Chúng ta lại được 
hân hoan chào đón ngày đản sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật ra đời là một sự kiện vô 
cùng đặc biệt, như đóa hoa Vô Ưu muôn kiếp chỉ nở một lần, đồng thời mở ra một trang lịch sử cho loài 
người trên con đường tìm giải thoát khổ đau. 

Kính mừng ngày Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phât tử và bà con cộng đồng tại Cộng Hòa Séc 
nói chung và Phật tử chùa Thiên Ân nói riêng, vô cùng hoan hỷ dưới sự chứng minh của chư tôn đức Giáo 
Hội Phật giáo Việt Nam và chư Tôn đức hiện đang hoằng pháp tại châu Âu, Hội Phật tử Tp.Varnsdorf và 
Chùa Thiên Ân long trọng tổ chức: 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – LỄ TẮM PHẬT, PL 2562 - DL 2018 

Từ 14h–17h, chủ nhật, 27/05/2018 (Tức ngày 13/04/Mậu Tuất) 

Tại Chùa Thiên Ân - Žitavská 1904, Varnsdorf, Czech Rep. 

Ban tổ chức rất hoan hỷ được đón mừng chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị khách qúy và các Phật tử gần xa 
tới dự đại lễ, để cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật Pháp hưng thịnh, chúng sinh an lạc! Thành kính tri ân 
sự phát tâm hộ trì Tam Bảo của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. 

CHƯƠNG TRÌNH 

1) 14h00: Đại chúng vân tập lễ đài 

2) 14h15: Chư Tôn Đức Quang Lâm 

3) 14h15-14h45: Chương trình văn nghệ kính mừng Phật Đản 

4) 14h45-16h00: Chương trình lễ Phật Đản: 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu quý khách tham dự 

+ Diễn văn khai mạc 

+ Thông Điệp Phật Đản Phật lịch 2562, DL 2018 

+ Ban đạo từ của chư Tôn Đức 

+ Cảm tạ của ban tổ chức 

5) 16h00-16h30: Khóa lễ tụng kinh Khánh Đản 
(nghi lễ cầu an) 

6) 16h30-17h00: Cử hành nghi lễ tắm Phật 

7) 17h30: Dùng cơm chay. 
 

Varnsdorf, ngày 01/05/2018 

Trụ trì: Đại Đức Thích Thanh Phúc 

 


