Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh
từ tháng 8-2019 đến tháng 1-2020
Đại Lễ Vu Lan
Khoảng 1.300 Phật tử và đồng hương đã tham dự Ðại lễ Vu Lan được tổ chức ngày chủ
nhật 18-8-2019 tại chùa Vạn Hạnh. Ngoài sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt,
Hòa Thượng Thích Minh Giác và Thượng tọa Thích Thông Trí, còn có sự hiện diện và
chứng minh của quý thầy cô từ các nước Âu châu như Ðức, Pháp.
Trong dịp này, lễ An Vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã được quý Thầy cung kính chú nguyện
với sự tham dự của đông đảo Phật tử.
Buổi chiều cùng ngày, Phật tử và đồng hương đã thưởng thức một chương trình văn nghệ
với chủ đề dân tộc và đạo pháp do Ban Văn Nghệ chùa Vạn Hạnh đảm trách.

Lễ tưởng niệm thuyền nhân tử nạn
Với niềm mong mỏi tìm kiếm tự do, người Việt đã ngậm ngùi bỏ nước ra đi. Nhiều người
đến được bến bờ tự do. Nhưng cũng có những đồng hương khác đã không may mắn như
chúng ta, thân xác họ bị vùi sâu dưới lòng biển cả hay rừng sâu núi thẳm. Để tưởng nhớ
những nạn nhân xấu số này, Cộng Ðồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Hòa Lan đã tổ
chức Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân vào ngày 22 tháng 9 năm 2019 tại Tượng Đài Thuyền

Nhân trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh. Trong khung cảnh trang nghiêm của lễ đài, Thầy
Thích Minh Giác cùng một số Phật tử đã đọc một thời kinh cầu nguyện cho vong linh
thuyền nhân tử nạn được yên bình vĩnh cửu trong vòng tay từ bi của Ðức Phật.

Bữa cơm xã hội Chùa Vạn Hạnh

Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2019, Chùa Vạn Hạnh đã tổ chức bữa cơm xã hội để mọi người có
dịp gặp gỡ, hàn huyên cùng nhau cũng như để nhìn lại những thành quả do công sức của
chính mình đã chung vai sát cánh cùng Giáo Hội tạo dựng ngôi chùa Vạn Hạnh.
Trong dịp này, Ban Xã Hội đã lên tiếng kêu gọi khách tham dự ủng hộ tịnh tài để cứu giúp
nạn nhân bão lũt tại quê nhà. Bữa cơm xã hội bắt đầu với lời chào mừng toàn thể quan
khách hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Giác. Thầy cám ơn Phật tử và đồng hương đã
tham dự ngày hôm nay. Thầy tán thán công đức các đồng hương và Phật tử đã đóng góp
công sức và tịnh tài để xây dựng ngôi chùa Vạn Hạnh.
Ban văn nghệ đã đóng góp một chương trình văn nghệ với chủ đề Quê hương và Ðạo pháp.
Bữa cơm xã hội Chùa Vạn Hạnh chấm dứt lúc 18:00 gìờ, sau lời cám ơn của đại diện ban tổ
chức. Mọi người thoải mái vì được hưởng một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa.

Công trình xây cất
Các anh chị em Phật tử đã bỏ những cuối tuần quý giá về chùa Vạn Hạnh cùng chung tay
nhau tiến hành công trình xây nhà kho. Người xây tường, lát gạch. Người dựng sàn, lợp mái.
Tất cả với một tâm thành xây dựng cho “ngôi chùa nhà” càng ngày càng khang trang và tiện
nghi. Công trình xây cất nhà kho tiến hành khả quan và sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn
tới.

Hội Phật Giáo Hòa Lan (BUN) sinh hoạt tại chùa Vạn Hạnh
Được sự đồng ý của Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan, ngày thứ bảy 2/11/2019 Hội Phật
Giáo Hòa Lan tổ chức phiên họp định kỳ tại chùa Vạn Hạnh. Khoảng 40 đại diện Hội Phật
Giáo Hòa Lan đã tham dự buổi họp này.
Chương trình bắt đầu lúc 10:00 sáng bằng buổi Thiền hành nơi vườn Tứ Động Tâm qua sự
hướng dẫn của thầy Thích Minh Giác. Sau đó, tại Chánh điện, Thầy Thích Minh Giác chủ lễ

một thời kinh. Trong dịp này đh Quảng Tịnh, đại diện Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan,
đã giới thiệu vài nét về Giáo Hội cũng như ngôi chùa Vạn Hạnh.
Buổi họp chấn dứt lúc 16:00 cùng ngày.

Học sinh Hòa Lan thăm Chùa Vạn Hạnh
Theo lời yêu cầu của trường trung học “Montessori Lyceum Flevoland” tại Almere, trong
tháng 12 năm 2019 vừa qua, khoảng 60 học sinh dưới sự hướng dẫn của vài thầy, cô đã
ghé thăm Chùa Vạn Hạnh trong mục đích tìm hiểu về sinh hoạt của chùa cũng như về Phật
giáo. Tất cả được sự tiếp đón của Thầy trụ trì Thích Minh Giác, Đạo hữu Minh Tâm và đạo
hữu Quảng Tú. Các em học sinh đã được hướng dẫn ngồi thiền, thiền hành, nghe trình bày
về năm giới và giáo lý nhà Phật. Sau cùng các em học sinh và các thầy, cô được mời ăn
chả giò chay tại hội trường. Đại diện trường đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu cùng sự giải
thích rõ ràng về ý nghĩa Đạo Phật đến các học sinh của trường.

*

Trì Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Chùa Vạn Hạnh một lần nữa đã tổ chức đọc toàn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong hai
ngày liên tiếp, từ sáng thứ bảy 8-12-2019 đến chiều ngày chủ nhật 9-12-2019. Diệu Pháp
Liên Hoa là bộ kinh quan trọng nhất trong kho tàng kinh điển Ðại thừa. Bộ kinh Diệu Pháp
Liên Hoa gồm 7 quyển, tổng cộng 28 phẩm, gần 600 trang. Qua bộ kinh này, Ðức Phật
muốn truyền cái thấy, cái biết của Ngài cho tất cả chúng sanh với ý hướng mọi người có
thể tỏ ngộ được như Ðức Phật.
Dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Minh Giác và ni sư Tuệ Đàm Hương, trên 100 Phật tử
đã tụ họp về chùa Vạn Hạnh, theo tiếng chuông nhịp mõ, cùng nhau đọc toàn bộ kinh
Diệu Pháp Liên Hoa.

*

Thông Báo
Chương trình lễ Tết mừng Xuân Canh Tý 2020 sẽ được tổ chức
như sau
- Ngày lễ chính tổ chức vào mùng 2 Tết (chủ nhật 26/1/2020);
- Giao thừa tổ chức vào tối 30 Tết (thứ sáu 24/1/2020);
- Rằm Tháng Giêng tổ chức vào ngày chủ nhật 9/2/2020;*
- Cúng vong linh vào ngày chủ nhật 19/1/2020 (Trước Tết một tuần).

Hàng quán trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh
- Các gian hàng bán trong các ngày đại lễ của chùa Vạn Hạnh do Hội điều hành;
- Không bán có tính cách cá nhân;
- Không bán đồ mặn hay hàng có nhãn hiệu.

Phổ biến văn hóa phẩm
Mọi quảng cáo, văn hóa phẩm, DVD, v.v… không được tự mình dán hay quảng bá mà phải qua
sự kiểm soát và đồng ý trước của đại diện Hội Phật Giáo, đạo hữu Quảng Ȃn Trần Quốc Sủng
(email: tranquocsung@gmail.com).

Ðậu xe các ngày đại lễ
Xin quý Phật tử hoan hỷ tự tìm chỗ đậu xe chung quanh khu Chùa. Không đậu xe lên lề
đường để tránh bị phạt và xin giữ trật tự, không xả rác để người bản xứ có cái nhìn thiện cảm
về người Việt chúng ta.
*****

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.
Sinh hoạt Tăng thân Hòa Lan
Kể từ trung tuần tháng 9 năm 2017, Phật tử Hoà Lan sinh hoạt Thiển Chánh Niệm tại
chùa Vạn Hạnh vào mỗi tối thứ ba từ 20:00 đến 22:00 giờ.

