
Tu Viện Quảng Đức         Bản Tin Vu Lan 20171

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL-TTL

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Tel: 03. 9357 3544 - Fax: 03. 9357 3600

Email: quangduc@quangduc.com - Website: www.quangduc.com

Phật lịch: 2561 - Việt Lịch: 4896 - Đinh Dậu
Số 58 - Ra ngày: 01-08-2017

Laù Thö Vu Lan
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Kính bạch Chư Tôn Thiền Ðức,
Kính gởi quý đồng hương Phật tử 
thân mến,
Đức Phật đã dạy trong Kinh Báo Ân rằng 
con cái phải ghi nhớ 10 ân đức của Cha 
Mẹ: “1/ Giữ gìn thai mang trong 9 
tháng; 2/Sinh sản đau đớn khổ sở; 3/ 
Sinh rồi quên lo thân mình; 4/ Nuốt 
đắng nhả ngọt cho con; 5/ Nhường khô 
nằm ướt; 6/ Bú mớm nuôi nấng; 7/ Tắm 
rửa chăm sóc; 8/ Xa cách thương nhớ; 
9/ Vì con mà làm ác; 10/ Thương yêu 
con trọn đời”.
Thật là: Nước biển mênh mông không 
đong đầy tình Mẹ, Mây trời lồng lộng 
không phủ kín công Cha.
Mỗi năm tại Melbourne mùa Đông lạnh 
giá, sau Khóa An Cư Tu Học là Lễ Vu 
Lan Báo Hiếu, Rằm tháng Bảy, là ngày để 
những con người có cơ hội để nhớ đến công 
ơn  trời biển của Cha Mẹ. Nước biển rộng 
mênh mông bát ngát như vậy, mà cũng không thể 
sánh bằng tình thương yêu lo lắng, che chở  đầy cực nhọc gian 
lao của Mẹ. Mây trời rộng lớn bao la biết chừng nào, cũng 
không thể sánh bằng công lao khổ nhọc độ lượng của Cha. 
Cũng như: Mẹ là dòng suối ngọt ngào bao dung tận tụy chẳng 
hề than. Cha là vầng trăng soi sáng độ lượng gian lao không 
ngại khó.
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật cũng dạy: “Từ vô lượng kiếp 
đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này 
nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta 
đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”. 
Vì sự lớn khôn của đời con mà cha mẹ đã phải gian lao khổ 
nhọc, vượt qua bao nhiêu phong ba bão tố của cuộc đời, để đem 
lại sự bình an, no ấm cho con, nhưng bản thân của các con nào 
có biết ? Nước mắt chảy xuôi, cuộc đời là như thế. Cha Mẹ xưa 
nay đều yêu thương con không có điều kiện, nhưng con lại 
thường hờ hững ít quan tâm chăm sóc Cha Mẹ vào tuổi xế 
chiều. Báo hiếu không đợi ngày, đạo làm con, chúng con hãy cố 
gắng trong khả năng có thể của mình để báo đền công ơn của 
Cha Mẹ trong đời sống quá ngắn ngủi này, đừng để một ngày 
kia Cha Mẹ  khuất bóng rồi thì bản thân mới cảm thấy buồn khổ 
trong lòng. Mọi người hãy ghi nhớ lời Phật dạy trong Kinh 
Trường Bộ để lo báo đền công ơn dưỡng dục: “Cung kính và 
vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, giữ gìn 
thanh danh truyền thống của gia đình, bảo vệ tài sản cha mẹ để 
lại và lo tang lễ chu đáo khi Cha Mẹ qua đời”. 
Để tưởng nhớ và hoài niệm Công Ơn Sanh Thành Dưỡng 
Dục của Cha Mẹ. Tu Viện Quảng Đức long trọng tổ chức Đại 

Lễ Vu Lan Báo Hiếu lúc 11 giờ sáng ngày Chủ 
Nhật 3/9/2017, nhằm ngày 13/7/ Âm lịch 

năm Đinh Dậu.
Thay mặt đạo tràng Tu Viện Quảng 

Đức trân trọng kính mời quý ân nhân, 
quý thân hữu, đồng hương Phật tử xa 
gần, nhín chút thời gian quý báu, 
đồng về tham dự góp phần cầu 
nguyện chung trong ngày Lễ Vu 
Lan Báo Hiếu Tổ Tiên Ông Bà, 
Song Đường Phụ Mẫu. Kính chúc 
quý vị cùng gia quyến luôn được 
an lành trong ánh hào quang của 
Đức Phật.
 Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền 
Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại 
Chứng Minh
Trân Trọng Kính Mời,
Viện Chủ TT. Thích Tâm Phương
Trụ Trì TT. Thích Nguyên Tạng

Baûn Tin

PL 2561
Vu Lan

Chöông Trình
Lễ Vu Lan 2017

*Chủ Nhật 20/8/2017:
- Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu lúc 10.30am & sau 
đó 7pm mỗi tối tụng kinh đọc tên cầu an, cầu siêu 
chư Hương linh cho đến ngày Rằm tháng 7.

*Thứ Bảy 02/09/2017:
- 3pm: Lễ Quy Y Tam Bảo (xin quý vị ghi danh 
trước tại Bàn Thư Ký của Tu Viện).

*Chương trình chính thức Chủ Nhật 
3/9/2017:
- 10am: Khóa Lễ Gia Đình Phật Tử
- 10.30: Khóa Lễ Cầu Siêu Tiến Linh
- 11.00: Thuyết Pháp
- 11.30: Cử hành Lễ Chính Thức (Diễn Văn Khai 
Mạc, Dâng Hoa Cúng Dường, Đạo Từ Vu Lan, Cài 
Hoa Hồng Hiếu Hạnh, Tụng Kinh Cầu Nguyện Vu 
Lan Báo Hiếu, Lễ Phóng Sanh, Lễ Trai Tăng Báo 
Hiếu, Chư Phật Tử thọ trai, Văn Nghệ Cúng Dường)
- 4pm: Cúng Thí Thực Hoàn Mãn.



nhiều hình của Hương Linh quá vãng lâu năm bị mờ nhạt, cần 
phải scan lại. Do đó  nhân dịp này, xin tất cả quý Phật tử có thân 
nhân đang thờ phụng tại Tháp Tứ Ân và Linh Đường TV Quảng 
Đức,  hoan hỷ ghi danh lại (tất cả đều ghi danh lại, ghi vào sớ 
cầu siêu gởi kèm theo bản tin này) và gởi lại hình chân dung 
(size A5 or A4, không phải hình nhỏ như hình đang thờ), để 
Tu Viện đưa vào sổ bộ lưu trữ và đặc biệt mỗi năm nhân ngày 
giỗ, kính mời quý vị về Tu Viện để dâng sớ cầu siêu cho thân 
nhân của mình, đây là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của 
chúng ta đối với người quá vãng. Mong quý vị hồi báo càng sớm 
càng tốt để Tu Viện hoàn tất công việc này. Thành tâm cảm ơn 
quý Phật tử trước
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 tại Portsea đã 
đóng sổ ghi danh:
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 tại Portsea (Cố vấn: TT 
Tâm Phương, Trưởng ban: TT Nguyên Tạng) từ ngày 24 đến 
28/12/2017, đến nay đã có 497 Phật tử ghi danh tham dự (riêng 
TV Quảng Đức có 102 Phật tử ghi danh), hiện tại BTC đã đóng 
sổ, không nhận ghi danh nữa. Ở đây xin nhắc thêm: Tất cả  học 
viên đã ghi danh nhớ  mang theo sleeping bag & gối. Các em 
(nam & nữ) từ 10 tuổi trở lên sẽ được xếp ngủ riêng trong nhóm 
tuổi của các em, chứ không ngủ chung với Bố Mẹ (vì ưu tiên 
giường cho người lớn tuổi), do đó Cha Mẹ phải pack đồ cá nhân 
riêng cho các em. Quý Phật tử TVQĐ có mặt tại Tu Viện Quảng 
Đức lúc 6am ngày 24-12-2017, lên xe bus đưa về Portsea. Xin 
Quý vị có mặt đúng giờ để xe khởi hành đúng giờ, đến nơi kịp 
tham dự lễ  khai mạc Khóa Tu Học.
Hành Hương Nhật Bản và Hàn Quốc 2018:
Tu Viện Quảng Đức và Công Ty Du Lịch Triumph Tours (Tony 
Thạch) sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Chiêm Bái Danh Lam 
Phật Giáo tại Hàn Quốc & nhân mùa Anh Đào nở hoa ở Nhật 
Bản từ ngày 02-04 đến ngày 16-04-2017, tổng cộng 15 ngày, sẽ 
thăm viếng những ngôi chùa nổi tiếng ở  Tokyo, Hiroshima, 
Kozima, Osaka, Nagayo, Núi Fuji; tại Hàn Quốc, sẽ viếng thăm 
Inchon, Seoul, Jeonlabuk, Gyeonju… Lệ phí: AUD$6,000 Úc 
kim; thêm AUD$150 mua bảo hiểm sức khỏe cho những người 
tuổi từ 70-74, những người có bệnh muốn mua thêm và người 
trên 75 tuổi phải được công ty bảo hiểm phỏng vấn về sức khỏe 

Công tác xây dựng Nhà Bếp và Khu Vệ Sinh Công Cộng:
Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Như quý vị đã 
biết, sau gần 3 năm chuẩn bị, dỡ bỏ toàn bộ các phòng cũ để tiến 
hành xây dựng Nhà Bếp và Khu vệ sinh công cộng, cũng như 12 
phòng cho Cư Xá và Đoàn Quán cho GĐPT. Sau hơn 6 tháng thi 
công vừa qua, thì giai đoạn 1 Nhà Bếp, Trai Đường và Khu vệ 
sinh công cộng đã được hoàn thành 80%. Chắc chắn sẽ đi vào 
hoạt động vào giữa tháng 10/2017. Còn Giai đoạn 2 có thể vào 
đầu 2018, nếu đủ duyên và phương diện tài Chánh ngân hàng 
cho vay được, Tu Viện sẽ khởi công và dự kiến hoàn tất vào năm 
2020, để Mừng Chu Niên 30 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức 
(1990-2020). Nhưng trước mắt Ban Kiến Thiết của Tu Viện 
dự kiến từ đây đến cuối năm, sẽ cào bỏ và làm mới parking 
của Tu Viện đã hư nát. Rất mong quý vị ủng hộ cho công tác 
Phật sự này. Chúng tôi ước nguyện quý đồng hương Phật Tử nào 
đủ duyên phát tâm chung góp 1 tấm lòng cúng dường, hay cho 
Tu Viện tạm xoay sở với nhiều hình thức khác nhau trong thời 
gian xây dựng, để khỏi khó khăn với Ngân Hàng. Mọi sự phát 
tâm cúng dường, chia sẻ đóng góp mọi ý kiến xây dựng chung 
cho ngôi nhà Phật Giáo, xin quý vị trực tiếp liên lạc với Thầy 
Trụ Trì Thích Nguyên Tạng hay Thầy Viện Chủ Thích Tâm 
Phương.
Kính mời quý vị xem hình ảnh công trình xây dựng và danh 
sách đóng góp xây dựng:
https://quangduc.com/a59222/xd-2017

Gởi lại hình chân dung của Hương Linh Quá Vãng:
Tu Viện Quảng Đức vừa làm mới lại hình ảnh thờ Hương Linh 
Quá Vãng, bằng khung mica, rất đẹp và hoàn chỉnh, nhưng có 
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Thông Báo PHAÄT SÖÏ
của Tu Viện Quảng Đức

mới mua được bảo hiểm. Đặt cọc $200 mỗi người khi đăng ký 
để giữ chỗ. Không hoàn trả tiền đặt cọc nếu hủy chuyến đi, Số 
lượng khách chỉ hạn chế 1 xe bus. Xin Quý Phật tử hoan hỷ ghi 
danh & đóng tiền đầy đủ từ nay đến hết ngày 30/01/2018. Liên 
lạc ghi danh: Ms. Hồng Hạnh:  0402 741 639; Mr.Tony Thạch: 
0411 863 809. (Xem lịch trình Hành Hương chi tiết tại bàn Thư 
Ký Tu Viện Quảng Đức).

Khóa Tu Bát Quan Trai đã trở lại:
Sau một thời gian tạm ngưng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai vì  
Tu Viện bận lo xây dựng khu nhà bếp, nay công trình xây dựng 
tạm xong và có thể sử dụng được, nên Tu Viện mở lại Khóa tu 
Bát Quan Trai hằng tháng như mọi năm. Chư Tổ Sư đã dạy 
“Cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì 
thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngủi, đừng hẹn đến 
ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài 
cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất 
thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra 
hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ 
tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không chịu phát tâm tu tập, 
thì đừng mong đời mình có thể thăng tiến trên bước đường trở 
về cội nguồn tâm linh. Mình phải tự hỏi bản thân mình là niềm 
tin vào Chánh Pháp có vững chắc hay chưa, nội lực tu tập của 

mình đã được tăng tiến hay chưa? Nếu chưa được tăng tiến và 
chưa được viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện và 
tinh tấn tu tập ngay trong lúc này để đời mình được an vui. Trên 
tinh thần đó, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức (105 
Lynch Road, Fawkner, Tel: 9357 3544) thành tâm và tha thiết 
kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự Khóa Tu Bát 
Quan Trai sẽ tổ chức vào các ngày Chủ Nhật trong năm nay: 
Chủ Nhật 6-8-2017; Chủ Nhật 22-10-2017 và Chủ Nhật 
19-11-2017, từ 8am đến 5pm. Sẽ có lịch sinh hoạt năm 2018 
trong dịp Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 để quý Phật tử theo dõi và 
về tham dự.
Khóa An Cư kỳ 18 thành tựu viên mãn tại Nam Úc:
Nếu Hạ Hạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An Cư là năng lượng dẫn 
đến đạo Bồ Đề. Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương & Thầy Trụ 
Trì Thích Nguyên Tạng cùng 7 Phật tử tại gia thuộc Tu Viện 
Quảng Đức đã về tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ thứ 18 của 
Giáo Hội được tổ chức  tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc (hóa chủ 
TT Thích Viên Trí) cũng như dự Lễ Tiểu Tường của Đức Trưởng 
Lão HT Thích Như Huệ. Có tất cả 67  Chư Tôn Đức Tăng Ni & 
141 Phật tử về tham dự. Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 19 năm 2018 
sẽ tiếp tục được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, sẽ thông 
báo chi tiết về thời gian để quý Phật tử về tùng hạ tu học.

Nam Mô A Ðà Phật
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ

 Quảng Tịnh Thiều Bình 
& Ban Thư Ký tổng hợp



nhiều hình của Hương Linh quá vãng lâu năm bị mờ nhạt, cần 
phải scan lại. Do đó  nhân dịp này, xin tất cả quý Phật tử có thân 
nhân đang thờ phụng tại Tháp Tứ Ân và Linh Đường TV Quảng 
Đức,  hoan hỷ ghi danh lại (tất cả đều ghi danh lại, ghi vào sớ 
cầu siêu gởi kèm theo bản tin này) và gởi lại hình chân dung 
(size A5 or A4, không phải hình nhỏ như hình đang thờ), để 
Tu Viện đưa vào sổ bộ lưu trữ và đặc biệt mỗi năm nhân ngày 
giỗ, kính mời quý vị về Tu Viện để dâng sớ cầu siêu cho thân 
nhân của mình, đây là trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của 
chúng ta đối với người quá vãng. Mong quý vị hồi báo càng sớm 
càng tốt để Tu Viện hoàn tất công việc này. Thành tâm cảm ơn 
quý Phật tử trước
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 tại Portsea đã 
đóng sổ ghi danh:
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 tại Portsea (Cố vấn: TT 
Tâm Phương, Trưởng ban: TT Nguyên Tạng) từ ngày 24 đến 
28/12/2017, đến nay đã có 497 Phật tử ghi danh tham dự (riêng 
TV Quảng Đức có 102 Phật tử ghi danh), hiện tại BTC đã đóng 
sổ, không nhận ghi danh nữa. Ở đây xin nhắc thêm: Tất cả  học 
viên đã ghi danh nhớ  mang theo sleeping bag & gối. Các em 
(nam & nữ) từ 10 tuổi trở lên sẽ được xếp ngủ riêng trong nhóm 
tuổi của các em, chứ không ngủ chung với Bố Mẹ (vì ưu tiên 
giường cho người lớn tuổi), do đó Cha Mẹ phải pack đồ cá nhân 
riêng cho các em. Quý Phật tử TVQĐ có mặt tại Tu Viện Quảng 
Đức lúc 6am ngày 24-12-2017, lên xe bus đưa về Portsea. Xin 
Quý vị có mặt đúng giờ để xe khởi hành đúng giờ, đến nơi kịp 
tham dự lễ  khai mạc Khóa Tu Học.
Hành Hương Nhật Bản và Hàn Quốc 2018:
Tu Viện Quảng Đức và Công Ty Du Lịch Triumph Tours (Tony 
Thạch) sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Chiêm Bái Danh Lam 
Phật Giáo tại Hàn Quốc & nhân mùa Anh Đào nở hoa ở Nhật 
Bản từ ngày 02-04 đến ngày 16-04-2017, tổng cộng 15 ngày, sẽ 
thăm viếng những ngôi chùa nổi tiếng ở  Tokyo, Hiroshima, 
Kozima, Osaka, Nagayo, Núi Fuji; tại Hàn Quốc, sẽ viếng thăm 
Inchon, Seoul, Jeonlabuk, Gyeonju… Lệ phí: AUD$6,000 Úc 
kim; thêm AUD$150 mua bảo hiểm sức khỏe cho những người 
tuổi từ 70-74, những người có bệnh muốn mua thêm và người 
trên 75 tuổi phải được công ty bảo hiểm phỏng vấn về sức khỏe 

Công tác xây dựng Nhà Bếp và Khu Vệ Sinh Công Cộng:
Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Như quý vị đã 
biết, sau gần 3 năm chuẩn bị, dỡ bỏ toàn bộ các phòng cũ để tiến 
hành xây dựng Nhà Bếp và Khu vệ sinh công cộng, cũng như 12 
phòng cho Cư Xá và Đoàn Quán cho GĐPT. Sau hơn 6 tháng thi 
công vừa qua, thì giai đoạn 1 Nhà Bếp, Trai Đường và Khu vệ 
sinh công cộng đã được hoàn thành 80%. Chắc chắn sẽ đi vào 
hoạt động vào giữa tháng 10/2017. Còn Giai đoạn 2 có thể vào 
đầu 2018, nếu đủ duyên và phương diện tài Chánh ngân hàng 
cho vay được, Tu Viện sẽ khởi công và dự kiến hoàn tất vào năm 
2020, để Mừng Chu Niên 30 năm thành lập Tu Viện Quảng Đức 
(1990-2020). Nhưng trước mắt Ban Kiến Thiết của Tu Viện 
dự kiến từ đây đến cuối năm, sẽ cào bỏ và làm mới parking 
của Tu Viện đã hư nát. Rất mong quý vị ủng hộ cho công tác 
Phật sự này. Chúng tôi ước nguyện quý đồng hương Phật Tử nào 
đủ duyên phát tâm chung góp 1 tấm lòng cúng dường, hay cho 
Tu Viện tạm xoay sở với nhiều hình thức khác nhau trong thời 
gian xây dựng, để khỏi khó khăn với Ngân Hàng. Mọi sự phát 
tâm cúng dường, chia sẻ đóng góp mọi ý kiến xây dựng chung 
cho ngôi nhà Phật Giáo, xin quý vị trực tiếp liên lạc với Thầy 
Trụ Trì Thích Nguyên Tạng hay Thầy Viện Chủ Thích Tâm 
Phương.
Kính mời quý vị xem hình ảnh công trình xây dựng và danh 
sách đóng góp xây dựng:
https://quangduc.com/a59222/xd-2017

Gởi lại hình chân dung của Hương Linh Quá Vãng:
Tu Viện Quảng Đức vừa làm mới lại hình ảnh thờ Hương Linh 
Quá Vãng, bằng khung mica, rất đẹp và hoàn chỉnh, nhưng có 
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mới mua được bảo hiểm. Đặt cọc $200 mỗi người khi đăng ký 
để giữ chỗ. Không hoàn trả tiền đặt cọc nếu hủy chuyến đi, Số 
lượng khách chỉ hạn chế 1 xe bus. Xin Quý Phật tử hoan hỷ ghi 
danh & đóng tiền đầy đủ từ nay đến hết ngày 30/01/2018. Liên 
lạc ghi danh: Ms. Hồng Hạnh:  0402 741 639; Mr.Tony Thạch: 
0411 863 809. (Xem lịch trình Hành Hương chi tiết tại bàn Thư 
Ký Tu Viện Quảng Đức).

Khóa Tu Bát Quan Trai đã trở lại:
Sau một thời gian tạm ngưng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai vì  
Tu Viện bận lo xây dựng khu nhà bếp, nay công trình xây dựng 
tạm xong và có thể sử dụng được, nên Tu Viện mở lại Khóa tu 
Bát Quan Trai hằng tháng như mọi năm. Chư Tổ Sư đã dạy 
“Cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì 
thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngủi, đừng hẹn đến 
ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài 
cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất 
thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra 
hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ 
tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không chịu phát tâm tu tập, 
thì đừng mong đời mình có thể thăng tiến trên bước đường trở 
về cội nguồn tâm linh. Mình phải tự hỏi bản thân mình là niềm 
tin vào Chánh Pháp có vững chắc hay chưa, nội lực tu tập của 

mình đã được tăng tiến hay chưa? Nếu chưa được tăng tiến và 
chưa được viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện và 
tinh tấn tu tập ngay trong lúc này để đời mình được an vui. Trên 
tinh thần đó, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức (105 
Lynch Road, Fawkner, Tel: 9357 3544) thành tâm và tha thiết 
kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự Khóa Tu Bát 
Quan Trai sẽ tổ chức vào các ngày Chủ Nhật trong năm nay: 
Chủ Nhật 6-8-2017; Chủ Nhật 22-10-2017 và Chủ Nhật 
19-11-2017, từ 8am đến 5pm. Sẽ có lịch sinh hoạt năm 2018 
trong dịp Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 để quý Phật tử theo dõi và 
về tham dự.
Khóa An Cư kỳ 18 thành tựu viên mãn tại Nam Úc:
Nếu Hạ Hạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An Cư là năng lượng dẫn 
đến đạo Bồ Đề. Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương & Thầy Trụ 
Trì Thích Nguyên Tạng cùng 7 Phật tử tại gia thuộc Tu Viện 
Quảng Đức đã về tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ thứ 18 của 
Giáo Hội được tổ chức  tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc (hóa chủ 
TT Thích Viên Trí) cũng như dự Lễ Tiểu Tường của Đức Trưởng 
Lão HT Thích Như Huệ. Có tất cả 67  Chư Tôn Đức Tăng Ni & 
141 Phật tử về tham dự. Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 19 năm 2018 
sẽ tiếp tục được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc, sẽ thông 
báo chi tiết về thời gian để quý Phật tử về tùng hạ tu học.

Nam Mô A Ðà Phật
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ

 Quảng Tịnh Thiều Bình 
& Ban Thư Ký tổng hợp




