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Theo truyền thống sinh hoạt hằng năm của chùa Linh Thứu Boise, Idaho, tết 
Trung Thu là một trong những sinh hoạt truyền thống dành cho trẻ em Việt 
Nam đang sinh sống tại hải ngoại. Đây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc, cần 
được trân trọng bảo tồn và phát huy ý nghĩa của nó để trẻ thơ có một ngày tết 
Trung Thu trọn vẹn và bậc phụ huynh chúng ta có dịp hồi tưởng lại một chút gì 
hồn nhiên và thiêng liêng cho tuổi thơ của mình đã đi qua. 

Cũng như thường lệ, năm nay anh chị em gia đình Phật tử chùa Linh Thứu, sẽ 
tổ chức HỘI TẾT TRUNG THU 2014 tại Ann Morrison Park. 

Chương trình bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 
2014, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Giáp Ngọ, gồm có nhiều trò chơi giải trí, thi 
đua trò chơi, múa lân, phát quà, bánh kẹo, bánh trung thu, bong bóng và lồng 
đèn cho các em thiếu nhi. 

Đặc biệt một chương trình tọa đàm dành cho các anh chị em Phật tử. Kính 
mời quý đồng hương Phật Tử mỗi người mang theo một món thức ăn (Tùy 
tâm) 

TẤT CẢ CÁC THỨC ĂN, QUÀ, BÁNH, BONG BÓNG HOÀN TOÀN MIỄN 
PHÍ!!! KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG DẪN CON EM CÙNG ĐẾN THAM DỰ. 

Thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi chân thành cảm ơn đến quý vị ân nhân đã ủng hộ bánh 

kẹo,bong bóng, lồng đèn, thức ăn, và mạnh thường quân đã bảo trợ các phần thưởng cho 

các trò chơi giải trí cho Hội Tết Trung Thu năm nay. 

Thay mặt ban tổ chức.                                                                                                                

Trân trọng 

 

Tỳ Kheo Ni Thích Đồng Hạnh 


