Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 29
tại Chùa Khánh Anh Evry - Pháp từ ngày 20.7-29.7.2017
Evry 09/03/2017
Trích yếu : V/v Kêu gọi Ủng hộ Gạo, thực phẩm... cho Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý Tự Viện, quý Chùa, quý Hội, quý Tiệm, quý Phật tử học viên, quý bà con đồng hương.
Khi tiết trời cuối mùa đông vào đầu tháng ba đang chuyển mình sang xuân, khi thời tiết lúc giao mùa,
những nhánh cây cũng đâm chồi nhảy nụ theo ngày tháng chuyển dần theo chu kỳ. Cũng từ trong sâu thẳm của
những người con Phật tha hương, những mầm xanh của tuổi trẻ đang vươn lên theo những bước chân ông bà,
cha mẹ đã từng theo những Khoá tu học của Giáo Hội Âu Châu trong suốt 29 năm qua.
Năm nay được sự thương tưởng chỉ giáo của Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
GHPGVNTN Âu Châu đã quyết định Chùa Khánh Anh Evry, Tứ chúng rất vui mừng nhận lãnh trách nhiệm
Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 29, tại Pháp quốc, từ ngày 20 đến 29/07/2017.
Chúng ta muốn cho Chánh Pháp được cữu trụ tại thế gian, vì lợi ích hữu tình chúng sanh, chúng ta phải
dõng mãnh phát triển Bồ đề tâm hộ trì và tu học những lời giáo huấn của Đức Từ Phụ đã chỉ dạy để cùng nhau
sách tấn tu học Giới - Đinh - Huệ sớm chứng đắc về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, xin cung thỉnh chư
Tôn Thiền Đức và kính mời chư thiện hữu Phật Tử nhín chút thời gian nghỉ hè về đạo tràng Khánh Anh Evry
cùng nhau tu học, trao đổ kinh nghiệm tu hành.
Xin chân thành kêu gọi được sự hổ trợ của chư Tôn Đức, quý Tự Viện, quý Chùa, quý Hội, quý Tiệm,
quý Phật tử học viên và bà con Phật tử đồng hương gần xa, với tinh thần ủng hộ Thất Chúng tu học tâp trong
các khóa tu học tại địa phương Âu châu, đã đáp ứng lời kếu gọi của Giáo Hội ủng hộ tinh thần lẩn vật chất
phát tâm ủng hộ mỗi người một bao gạo (1 bao 30€)..., đã miệt mài phát tâm hỗ trợ trong những năm qua.
Chúng con thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thường gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp
thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu. Sự hiện diện của quý Ngài làm cho hàng Phật tử tại gia cũng cố niềm tin
vào Tam Bảo. Cũng không quên kính chúc quý Phật Tử phát Bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, là những
người Phật Tử hộ đạo chân chánh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thành tâm kêu gọi,
Sa Môn Thích Quảng Đạo
Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 29, tại Chùa Khánh Anh Evry – Pháp quốc.
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