
 

 Lưu ý:Quý Phật Tử nhớ ghi danh sách mới năm 2014. Ghi họ tên của gia đình, gửi về chùa 

trước ngày mùng 2 Tết để quý Sư Cô tiện sắp xếp nhương sao giải hạn đầu năm mới. Chân 

thành cảm ơn.   

 
Chùa Linh Thứu 

 
THỨ NĂM, 1/30/2014 - NHẰM NGÀY 30/12 NĂM QUÝ TỴ 

7:30 pm Chùa cử hành lễ cầu nguyện Lạy Hồng Danh Sám Hối 

ĐÓN XUÂN DI LẶC 

11:45 pm Lễ đón giao thừa, múa Lân, rước Vía Đức Phật Di Lặc Đản Sanh. 

Lời chúc Tết của Sư Cô 

1:00 am  Hái lộc đầu năm 

 Chương trình đặc biệt xổ số trúng thưởng lấy hên đầu năm 

  

THỨ SÁU, 1/31/2014 - MÙNG MỘT TẾT 
7:00 am  Phật tử về chùa lễ Phật. 

10:30 am  Múa lân đốt pháo. 

11:00 am  Khóa lễ cầu nguyện đầu năm. 

1:00 pm  Hái lộc đầu năm. 

  

THỨ BẢY, 2/1/2014 - MÙNG HAI TẾT  
8:00 am Phật tử về chùa lễ Phật. 

11:00 am Khóa lễ cầu nguyện 

  

CHỦ NHẬT, 2/2/2014 - MÙNG BA TẾT 
10:30 am Múa lân đốt pháo. 

11:00 am Khai kinh Dược Sư hội cầu an đầu năm. 

12:00 pm Sinh hoạt đố vui Phật Pháp có thưởng. 

1:00 pm Phát thưởng những Phật tử đạt giải “ Thi trắc nghiệm Phật Pháp trong năm 2013” 

 Có chương trình các trò chơi giải trí dân gian: thảy vòng, bầu cua, hô tô, xổ số v.v… 

Các gian hàng thức ăn chay, bánh mứt .    

  

THỨ BẢY, 2/8/2014 - MÙNG 9 TẾT 
7:30 pm Lễ Cầu An Hội dâng sớ, nhương sao giải hạn 

 

CHỦ NHẬT, 2/16/2014 
11:00 am Lễ Rằm Thượng nguyên (Rằm Tháng Giêng) 

               

Kính mời quý Phật Tử, quý đồng hương bỏ chút thời gian quí báu về chùa tham dự đông 

đủ trong chương trình lễ nói trên. Mỗi tối lúc 5 giờ chiều chùa tụng kinh Dược Sư cầu an 

hết tháng giêng. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn. 

Tỳ kheo ni Thích Đồng Hạnh 


