Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh
từ tháng 4-2017 đến tháng 7-2017
Ngày Tưởng Niệm Thuyền Nhân Tử Nạn
Ngày chủ nhật 30.4.2017 vừa qua, Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân tử nạn trên bước đường đi tìm tự
do đã được tổ chức tại Tượng Ðài Thuyền Nhân, trong khuôn viên Chùa Vạn Hạnh. Thầy Thích
Minh Giác và linh mục Trần Ðức Minh, đại diện hai tôn giáo đã đặt vòng hoa tưởng niệm trước
tượng đài thuyền nhân. Ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Hữu Phước cùng 3 đại diện đoàn thể đã
dâng hương trước bàn thờ. Tiếp theo đó đại diện các đoàn thể đã phát biểu cảm tưởng về ý nghĩa
ngày tưởng niệm này cũng như cùng cầu nguyện cho hương linh người đã khuất được yên bình
vĩnh cửu trong vòng tay từ bi của Ðức Phật hay các tôn giáo khác.

Ðại Lễ Phật Ðản và lễ An Vị “vườn Tứ Ðộng Tâm”
Ngày chủ nhật 14 tháng 5 năm 2017, khoảng 1.500 Phật tử và đồng hương đã tụ tập về chùa Vạn
Hạnh để cùng nhau kỷ niệm ngày Ðản Sinh Ðức Phật Thích Ca.

Trong dịp vui mừng này, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan đã cử hành nghi lễ An Vị “vườn Tứ
Ðộng Tâm”, biểu tượng của bốn thánh tích thiêng liêng của Phật Giáo:
- Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini): nơi Ðức Phật đản sanh;
- Bồ Ðề Ðạo Tràng (Bodhgaya): nơi Ðức Phật thành đạo;
- Vườn Lộc Uyển (Sarmath): nơi Ðức Phật khai giảng giáo pháp;
- Câu Thi Na (Kusinara): nơi Ðức Phật nhập niết bàn.
Ðại lễ Phật Ðản đã được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Như Điển (Ðệ Nhị Chủ
Tịch GHPGVNTN Âu Châu).

Ngày Quán Niệm
Dưới sự hiện diện của thầy cô Làng Mai tại chùa Vạn Hạnh vào ngày thứ bảy 20-5-2017 vừa qua,
hơn 120 tham dự viên đã được hướng dẫn ngồi thiền, cách điều hoà hơi thở cũng như thực tập
thiền hành. Sau bữa cơm trưa, mọi người đã tham dự buổi trà đàm, một số câu hỏi được đặt ra
được quý thầy giải thích thỏa đáng. Ngày Quán Niệm chấm dứt lúc 17:00 cùng ngày.

Khóa học Phật pháp tại Hòa Lan
Khóa tu học Phật pháp kỳ 6 với chủ điểm Giới - Ðịnh - Huệ trong đời sống hàng ngày của người
Phật tử đã được tổ chức tại Natuurvriendenhuis De Bosbeek, thành phố Ede trong 5 ngày từ 24 đến
28 tháng 5 năm 2017. Giảng sư khoá học này là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, vị thầy trước đây
đã dẫn dắt Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan trong những ngày đầu tiên trên xứ người, đã là giảng sư
khóa học này.

Thăm chùa cũ
Đáp lời mời của chùa người Tích Lan (chùa Vạn Hạnh cũ ở Nederhorst den Berg), Thầy Thích Minh
Giác cùng khoảng 40 Phật tử đã về thăm lại ngôi chùa cũ nhân dịp chùa tổ chức ngày “open dag”
vào ngày chủ nhật 4 tháng 6 năm 2017 vừa qua.
Ngôi chùa được chăm sóc thật sạch sẽ từ ngoài vườn đến Chánh Điện. Thầy và các Phật tử đã có
dịp thắp nhang cúng Phật cũng như dâng hoa quả nơi tượng Quán Thế Âm trong khu vườn chùa.
Trong dịp này, Thầy Thích Minh Giác, đại diện Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan cùng các Phật
tử Việt Nam hiện diện đã cúng dường tam bảo số tịnh tài tổng cộng là €1.080,00.

Thượng tọa Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Vạn Hạnh.
Do có duyên lành, nhân chuyến đi hoằng pháp Châu Âu mùa hè 2017, theo lời mời của đạo tràng
chùa Vạn Hạnh Hòa Lan, Thầy Thích Pháp Hòa và phái đoàn đã đến chùa Vạn Hạnh trong hai ngày
từ tối thứ bảy 10/6 đến sáng thứ hai 12/6.
Sáng chủ nhật 11/6 sau phần thỉnh sư, thầy Minh Giác mở lời khai thị và giới thiệu giảng sư Thích
Pháp Hoà, sau đó thầy Pháp Hòa thuyết giảng cho các Phật tử hiện diện về đề tài Vạn Hạnh. Vì có
nhiều Phật tử thuộc giới trẻ và người Hòa Lan tham dự, Thầy xin phép bắt đầu giảng bằng tiếng
Anh khoảng 30 phút và sau đó bằng tiếng Việt .
Sau khi ngọ trai, Thầy đã dành thời giờ để trả lời các câu hỏi do Phật tử nêu lên. Trước khi buổi
thuyết giảng chấm dứt, các Phật tử hiện diện đã cùng chụp hình lưu niệm với hai thầy Minh Giác và
Pháp Hòa.
Khoảng 500 Phật tử đã tham dự buổi thuyết giảng nói trên. Số lượng tham dự nhiều hơn dự trù nên
mặc dù Ban ẩm thực đã chuẩn bị đầy đủ và làm việc rất nhiệt tâm qua việc phục vụ cơm nước ,
bánh trái , xôi chè v.v.. vẫn phải nấu thêm các nồi cơm để phục vụ tiếp.

******
Phật sự trong thời gian sắp tới



Ðại Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 20 tháng 8 năm 2017
Bữa cơm xã hội sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 1 tháng 10 năm 2017. Ðể việc tổ chức
được chu đáo, xin quý đạo hữu vui lòng phúc đáp bằng cách thông báo về chùa Vạn Hạnh
hay một trong hai địa chỉ điện thư dưới đây:
Trần Văn Thắng: tranvanthang50@hotmail.com
Ngô Thụy Chương: ngothuychuong@gmail.com

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.

