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Thông Báo
Sinh Hoạt Giới Hạn Tại Chùa Vạn Hạnh
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa qúy Phật tử,
Thời gian vừa qua, chính phủ Hòa Lan đã ban hành vài biện pháp hầu cho phép một số tổ chức
được sinh hoạt trở lại một cách giới hạn. Theo đó, các cơ sở tôn giáo được hoạt động lại với số
người tham dự giới hạn không quá 30 thành viên và trong lúc sinh hoạt các tham dự viên phải
tuân theo các quy định của cơ quan RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezonheid en Milieu).
Chùa Vạn Hạnh xin thông báo 2 sinh hoạt sau đây có thể sinh hoạt trở lại kể từ ngày 1 tháng 6
năm 2020:
- nhóm Thực Tập Chánh Niệm, sinh hoạt vào ngày chủ nhật tuần thứ nhất mỗi tháng;
- nhóm Đọc Kinh Pháp Hoa, sinh hoạt hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu.
Trong khi sinh hoạt, đề nghị quý Phật tử tham dự hoan hỷ lưu ý thi hành các quy định của
RIVM như sau:
abcd-

Luôn luôn cách xa nhau 1,5 mét;
Rửa tay thường xuyên bằng nước và xà bông;
Che miệng và mũi trong cùi chỏ khi ho hay nhảy mũi;
Không tham gia sinh hoạt khi cảm thấy có bệnh như nóng, lạnh, ho, khó thở, đau cổ.

Để việc tổ chức và sinh hoạt được hạnh thông, đề nghị hai vị trưởng nhóm của hai sinh hoạt
trên liên hệ trước với thầy Trụ trì Thích Minh Giác.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Trân trọng kính thông báo,
Hội Trưởng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan,

Hòa Thượng Thích Minh Giác

