
 
                    Số: 01-06/ HĐĐH/ HC/ TT                      Phật lịch: 2563, Sydney ngày 23 tháng 10 năm 2019 

Thông Tư 
V/v Gây Quỹ Yểm Trợ Tổ Chức Ngày Về Nguồn,  

Lễ Hiệp Kỵ chư lịch đại Tổ Sư lần thứ 12 
và Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 20   

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

 Kính gởi: Chư tôn Thiền đức Tăng Ni Trụ Trì các Tự Viện. 

Nước Úc chúng ta đang vào mùa Xuân trăm hoa khoe sắc như chuẩn bị chào đón 
những ngày mới của năm 2020. 

Phật sự năm 2019 của các tự viện thành viên Giáo Hội đã được nhiều thắng duyên 
thuận lợi trong sinh hoạt Phật sự chung. 

Nhất là Đại Hội khoáng Đại kỳ 6 vừa qua của Giáo Hội thành công viên mãn, là 
nhờ Hồng Ân Tam Bảo cũng như sự trang nghiêm thanh tịnh của đại thể Tăng Già 
trong Giáo Hội và nam nữ cư sĩ, cùng các đại biểu của 42 tự viện đã nhiệt tâm hỗ 
trợ, đóng góp tích cực nhiều mặt giúp cho Đại Hội được thành tựu như ý nguyện. 

Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni trong Giáo Hội, 

Thay mặt Giáo Hội, xin ghi nhận tán thán công đức và sự đóng góp tích cực của 
Tu Viện Quảng Đức, đã nhận lãnh tổ chức Đại Hội vừa qua, chúng tôi không muốn 
đề cập việc chi thu, nhưng chắc chắn là con số không nhỏ cho việc tổ chức Đại 
Hội. 

 Kế tiếp, năm tới vào tháng 10 năm 2020, ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ chư lịch 
đại Tổ Sư lần thứ 12, Tu Viện Quảng Đức cũng phát tâm nhận lãnh, nhưng trách 
nhiệm và danh nghĩa vẫn là của Giáo Hội Úc Châu. 

 Ước tính dự kiến cho Phật sự trọng đại này sẽ tốn kém rất nhiều cho việc tổ chức 
không dưới $ 250,000 Úc kim. 

 Do vậy, Ban Tổ Chức (TT Trưởng Ban Thích Tâm Phương) dự định gây quỹ tại 
Sydney vào tháng 4/2020 và Melbourne vào tháng 6/2020. 



Đồng thời năm 2020,  Ni Bộ lần đầu tiên đứng ra nhận lãnh Trưởng Ban Tổ Chức 
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu lần thứ 20. Chắc chắn cũng sẽ có những lần gây 
quỹ cho Phật sự này. Như vừa rồi đã gây quỹ cho khóa tu học cuối năm 2019, mà 
hầu hết các cơ sở Tự Viện của Giáo Hội tại Sydney đã nhiệt tâm đóng góp, do TT 
Thích Thiện Hiền làm Trưởng ban, tổ chức tại chùa Thiên Ấn (Viện Chủ TT Như 
Định), thành công tốt đẹp. 

Trân trọng kính gởi Thông Tư này đến các tự viện thành viên trong Giáo Hội vì 
Phật sự chung, khuyến thỉnh các vị Trụ Trì hoan hỷ hỗ trợ đắc lực cho công tác 
Phật sự của Giáo Hội được thành tựu. 

 Kính chúc Chư tôn Thiền đức Tăng Ni vô lượng an lành và Phật sự thành tựu như 
nguyện. 

 

TM. Hội Đồng Điều Hành 
Hội Chủ 

 

 

 

HT. Thích Bảo Lạc 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


