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Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Tầ m Thanh Cứu Khổ Na ̣n, Linh Cảm Ứng Đa ̣i Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử.
Quan Âm Bồ Tát me ̣ hiền,
Trầ n gian thố ng khổ não phiền chưa tan.
Nhành dương rưới khắ p nhân gian,
Suố i từ cam lộ xóa tan ưu phiền
Trong tâm cảm của người con Phật, hình ảnh Bồ Tát Quán Âm như một người me ̣ hiề n muôn
thủa của mo ̣i chúng sanh trong cõi đời trầ m luân thố ng khổ này. Với đa ̣i nguyện vô biên, đức từ
bi vô lươ ̣ng, diệu du ̣ng khôn lường, ngàn tay cứu độ, ngàn mắ t chiế u soi, ngài đã ban vui cứu
khổ , giải trừ khổ na ̣n cho muôn loài chúng sanh.
Trong niề m tin sâu sắ c, lòng tôn kính đế n ân đức hóa độ của Ngài và cũng để gieo duyên lành
với mo ̣i chúng sanh biế t quy ngưỡng đế n Ngài
“Hết lòng thành khẩn cầu xin
Quán Âm Bồ Tát ứng hình hiện ra”
Nhân ngày lễ Đức Quán Thế Âm Thành Đạo, chùa Linh Thứu Boise trân trọng tổ chức Lễ Vía
Quán Âm.
Lúc 7pm thứ bảy ngày 16 tháng 7 Năm 2016
Nhằm Ngày 13 tháng 6 Năm Bính Thân.
Chúng tôi kính mời toàn thể quí Phật Tử, Quí đồng hương bỏ chút ít thời gian quý báu về chùa
Linh Thứu mới tại 8813 Ardene St Boise, ID 83709 tham dự đông đủ nhân ngày lễ nói trên và
góp phần cầu nguyện cho quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến luôn được an lành và hạnh phúc Trong Ánh Sáng
Hào Quang Của Bồ Tát Quán Thế Âm.
(Quý đạo hữu Phật Tử muốn phát tâm đóng góp thêm thức ăn chay, xin tùy hỷ công đức)
Trân trọng thông báo và kính mời

Tỳ Kheo Ni Thích Đồng Hạnh

