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Bản tin ngắn số 2 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa quý bà con Phật tử gần xa,
Kính bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị
Tết Nguyên Đán đã trôi qua, khí tiết đông lạnh của trời Âu, cũng dần nhường bước cho nàng xuân ấm áp, chan
hòa và khoác lên cảnh vật những màu sắc xanh tươi, cho hoa lá đâm chồi, tiếp tục cho một cuộc sống mới trong năm.
Cũng như Phật sự của chư Tôn Đức, không dừng lại và đời sống của quý bà con Phật Tử vẫn thường bận rộn, với
bổn phận đời đạo trên vai song toàn.
Chỉ còn 4 tháng nữa, là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 29 sẽ được Khai mạc tại ngôi Đại Hùng
Bảo Điện chùa Khánh Anh của quận Evry, thủ đô Paris, nước Pháp.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính xin quý Ngài hoan hỷ, dành thời gian cho khóa tu học, cùng về sinh hoạt những Phật sự với Giáo Hội,
như là Tác Pháp An Cư, hướng dẫn Phật Pháp và tham dự phiên họp Thường Niên góp phần phát triển
những phật sự khả thi của Giáo Hội. Đồng thời xin quý vị Trụ Trì hoan hỷ tạo điều kiện phương tiện thuận duyên
cho bà con Phật Tử tại địa phương, được thiện duyên tinh tấn tham dự khóa tu học.
Kính thưa quý bà con Phật Tử nam nữ
Bà con Phật Tử đã tham dự nhiều Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, thì đa phần đều có sự hứa hẹn gặp lại trong
khóa tu học mới. Vì vậy, có lẽ quý vị đã chuẩn bị hành trang cho Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ 29 năm 2017.
Nếu quý vị nào còn lưỡng lự chưa quyết định tham dự khóa tu học, thì xin hãy vì tự lợi, lợi tha mà tinh tấn phát tâm
bồ đề, cùng nhau về tham dự. Trước là cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni cộng trụ tu học. Thứ là duyên lành tạo lập
công đức cho bản thân và bửu quyến.
Kính Bạch Quý Ngài
Kính thưa quý vị
Vì để góp phần thành tựu viên mãn cho Khóa tu học kỳ 29 - 2017, kính xin quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý
bà con Phật Tử hoan hỷ khuyến tấn bà con đồng tham dự đông đủ. Đồng thời ủng hộ hoặc kêu gọi sự ủng hộ, bằng
cách mỗi bao Gạo truyền thống xưa nay. Và xin quý tự viện hoặc cá nhân, hoan hỷ gởi con số thành phần tham dự
về Văn phòng khóa tu học, để ban tổ chức tiện bề xắp xếp nơi nghỉ ngơi.
Có lẽ, quý Ngài và quý vị vừa lo xong Tết Nguyên Đán, hoặc nghĩ thời gian khóa tu học còn dài. Cho nên, tính
đến hiện nay, thì Văn phòng chưa nhận được số lượng tham dự. Kính xin quý Ngài và quý vị, sau khi nhận được
Phiếu Ghi Danh qua email hoặc những trang nhà của các Tự Viện, thì xin quý vị hoan hỷ điền vào phiếu ghi danh
cho đầy đủ và gởi đi liền bằng hệ thống điện toán hay qua đường bưu điện về Văn phòng chùa Khánh Anh Evry.
Kính chúc quý Ngài và quý vị luôn an lạc và Phật sự châu viên.
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