Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh
từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2017
***
Bán chùa cũ
Tháng 1 năm 2017 vừa qua, ngôi chùa Vạn Hạnh cũ tại Nederhorst den Berg đã được bán cho nhóm
Phật tử Tích Lan với giá là €490.000,00.
Sự ao ước của Phật tử chúng ta muốn ngôi chùa cũ được tồn tại nơi vùng Nederhorst den Berg đã thành
hiện thực. Trong tương lai, vào các dịp lễ do người Tích Lan tổ chức, Phật tử Việt Nam có thể tham dự và
thăm lại ngôi chùa cũ thân yêu của mình.
Với số tiền bán chùa cũ, HPGVN/HL có khả năng hoàn trả lại một phần Hôi Thiện.

Chùa Vạn Hạnh tại Nederhorst den Berg

Thị Xã Almere tổ chức ngày Nieuwjaarsontmoeting tại chùa Vạn Hạnh
Với sự đồng ý của HPGVN/HL, ngày thứ ba 17-1-2017 vừa qua thị xã Almere đã tổ chức ngày
“Nieuwjaarsontmoeting Buiten” cho cư dân vùng Almere Buiten. Gần 300 cư dân đã tham dự buổi họp
mặt đầu năm này.
6 cư dân vùng Almere Buiten, do sự đóng góp vô vị lợi cho sự an sinh và hạnh phúc của vùng Buiten, đã
được ghi nhận là những “Buitengewone Buitenaar” và được ông wethouder René Peeters trao bằng
tưởng thưởng.
Ban Tổ chức đã nhờ HPGVN/HL lo phần thức ăn trong buổi lễ nầy. Những món ăn chay thuần túy như
chả giò chay, mì xào chay được các anh chị em Phật Tử cư ngụ tại Almere đảm nhận. Trong dịp này, đại
diện HPGVN/HL, đạo hữu Quảng Tú-Trần Quốc Tuấn đã trình bày quá trình hình thành chùa Vạn Hạnh
và hướng dẫn người tham dự thăm Chánh Điện, Phòng Tổ .v.v...
Buổi lễ đã để lại cho quan khách Hòa Lan nhiều cảm nghĩ tốt đẹp về sự hiếu khách của Phật tử Việt Nam
và nét đẹp trang nhã của ngôi chùa Vạn Hạnh.

Quan khách tham dự

Tiếp đãi

Giới thiệu chùa Vạn Hanh

Lễ Hiệp kỵ thường niên cúng chư Hương linh thờ tại Chùa Vạn Hạnh
Kể từ năm nay 2017, hàng năm trước Tết Nguyên Ðán, Chùa Vạn Hạnh sẽ tổ chức Lễ Hiệp kỵ cúng chư
Hương linh tại Chùa. Các thân nhân có thờ Hương linh tại phòng Tổ có thể về tham dự buổi lễ Hiệp kỵ
thường niên này để cùng tưởng nhớ đến người thân đã khuất cũng như cầu cho Hương linh được hưởng
phước lành nơi cửa Phật.
Tháng 1 năm nay, Chùa Vạn Hạnh đã tổ chức buổi lễ Hiệp kỵ vào ngày chủ nhật 22-1-2017, gần 200
Phật tử đã về tham dự. Buổi lễ đã được thầy trụ trì Thích Minh Giác làm chủ lễ.

Lễ Phật

Cúng chư hương Linh

Hội Tết Ðinh Dậu chùa Vạn Hạnh
Giao thừa
Mặc thời tiết giá lạnh dưới không độ, hàng trăm Phật tử đã trở về chùa để cùng nhau đón giao thừa.
Trong đêm trừ tịch, dưới ánh hào quang của chư Phật, nơi chánh điện trang nghiêm, mọi người chắp tay
niệm Phật, câu kinh tiếng mõ vang lên như nhắc nhở người con Phật hãy giữ tâm thanh tịnh và tìm sự an

lạc trong tâm hồn. Sau nghi thức tụng niệm nơi chánh điện, mọi người bước vào phòng Tổ, đây là giây
phút cúng tổ tiên, tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ hay thân nhân đã khuất và cầu cho hương linh được
hưởng phước lành nơi cửa Phật. Trong giây phút thiêng liêng, thời gian như ngưng đọng, gian phòng
ngạt ngào mùi nhang, hương thơm bay bổng đến các người thân yêu đã khuất. Phút giây tĩnh lặng nhưng
huyền diệu và cảm động.
Sau các nghi thức tụng niệm, thầy trò cùng nhau tập trung dưới hội trường để trà đàm và tham gia các
tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, để chờ đến giờ cúng giao thừa.
Chưa bao giờ có một chương trình văn nghệ đầm ấm tươi vui và sôi nổi như vậy. Chưa bao giờ các “tài
hoa” văn nghệ nở rộ như đêm nay. Từ sớ táo quân đến các bản nhạc ca ngợi mùa xuân được các ca sĩ
cây nhà lá vườn thay nhau trình diễn. Dịp này không thể thiếu vắng những bản vọng cổ đầy tình tự quê
hương, đưa mọi người trở về với kỷ niệm của riêng mình nơi quê nhà. Gần 12 gìờ đêm, thầy trò lên
chánh điện để lạy Phật đầu năm, và sau khi trao đổi lời chúc năm mới an lạc, mọi người hoan hỉ nhận lộc
từ thầy Minh Giác.

Cúng chư hương Linh

Lễ Phật

Chúc tết

Phát lộc

Ba hồi chuông trống

Văn nghệ đêm giao thừa

Tết Ðinh Dậu
Gần 1500 Phật tử và đồng hương đã tham dự mừng Tết Ðinh Dậu tổ chức tại chùa Vạn Hạnh vào ngày
chủ nhật 29 tháng 1 năm 2017. Các Thầy Thích Minh Giác và Thích Thông Trí đã chủ lễ buổi lễ nói trên.
Sau phần nghi lễ, mục múa lân do gia đình Phật tử đảm nhận đã tạo một không khí vui tươì, sôi nồi. Thầy
Minh Giác gửi lời chúc xuân đến mọi người hiện diện và mọi ngưòi đã nhận lộc Phật do chính hai Thầy
trao tận tay.
Sau đó mọi người thưởng thức bữa cơm chay đầu năm ngon miệng và tham dự một chương trình văn
nghệ quê hương thật vui và sôi động do Ban Văn Nghệ HPGVN/HL trình diễn với sự trợ giúp của ban
nhạc Bình Minh.

Chuẩn bị

Khóa Lễ

Quý Thầy chủ lễ

Múa Lân

Góp một bàn tay

Văn nghệ phụ diễn

Rằm Tháng Giêng
Khoảng 300 Phật tử đã tham dự lễ Rằm tháng Giêng tổ chức ngày 12-2-2017 tại chùa Vạn Hạnh. Đặc
biệt Rằm Tháng Giêng năm nay đúng vào ngày giỗ Sư phụ và giỗ Thân phụ Thầy Thích Minh Giác. Trong
dịp này một lễ Quy Y Tam Bảo đã được tổ chức. 8 Phật tử tự nguyện quy y Tam Bảo được thầy Thích
Minh Giác giảng về ngũ giới và những hạnh nguyện mà người Phật tử quy y tam bảo phải cố gắng tuân
theo.

Quy y Tam Bảo

Phật sự trong thời gian sắp tới






Ðại Lễ Phật Ðản sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 14 tháng 5 năm 2017.
Khóa tu học Phật Pháp Hòa Lan kỳ 6 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 28 tháng 5 năm 2017 tại
Natuurvriendenhuis De Bosbeek Bosbeekweg 19-21 Ede. Giảng sư: HT Thích Thiện Huệ. Liên lạc
ghi tên: chùa Vạn Hạnh 036- 5257067 & Diệu An 06-53694710.
Ngày Quán Niệm dưới sự hướng dẫn của thầy cô Làng Mai sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 20-52017 từ 10:00 đến 17:00. Liên lạc ghi tên qua e-mail: ngayquaniem@gmail.com
Nhằm mục đích gieo duyên Phật Pháp cùng Phật tử Hòa Lan, Thượng tọa Thích Pháp Hòa sẽ
thuyết giảng vào ngày 11-6-2017 tại chùa Vạn Hạnh.
Dự trù cuối tháng 9-2017, HPGVN/HL sẽ tổ chức một bữa cơm xã hội. Chi tiết sẽ thông báo sau.

Các Sinh Hoạt Thường Xuyên
Hội kêu gọi quý Phật tử phát tâm tham gia các sinh hoạt thường xuyên sau đây:
Trì Tụng Kinh Pháp Hoa
Hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu từ 19:00 đến 21:30 giờ có buổi trì tụng kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA và
giảng Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Minh Giác.
Thực Tập Chánh Niệm
Sinh hoạt vào ngày chủ nhật tuần thứ nhất trong tháng. Chương trình sinh hoạt thường xuyên như sau:
Thiền tọa, Thiền hành, lễ Phật, Tụng kinh, nghe quý Thầy giảng Pháp, Pháp đàm, Trà đạo, v.v...
Thọ Bát Quan Trai
Vào tuần thứ nhì trong tháng. Sinh hoạt Thọ Bát bắt đầu vào lúc 16:00 giờ chiều thứ bảy đến 16:00 giờ
chiều chủ nhật.
Một Ngày Niệm Phật
Ðược tổ chức vào ngày chủ nhật tuần thứ ba trong tháng. Từ 09:00 giờ sáng đến 16:00 giờ chiều.
Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử
Sinh hoạt vào ngày chủ nhật tuần thứ tư trong tháng. Xin quý Phật tử và Đồng hương khuyến khích hoặc
dành thì giờ mang con em mình về Chùa sinh hoạt trong ngày này. Các em sẽ không những được quý
Thầy hoặc các huynh trưởng trong Gia Đình Phật tử hướng dẫn về Đạo Pháp mà còn được học tập trau
dồi thường xuyên về văn hóa Việt Nam cũng như sinh hoạt vui vẻ với các bạn Việt Nam cùng lứa tuổi.

