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Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Kính bạch Chư Tôn Thiền Ðức,
Kính gởi quí đồng hương Phật tử thân mến,
Rằm tháng Bảy không còn là ngày Lễ Vu
Lan Báo Hiếu riêng cho những người
Phật tử, mà ngày nay, ngày Hiếu Hạnh
đã trở thành ngày lễ Báo Hiếu chung
cho những người con hiếu thảo với Cha
Mẹ. Ngày tưởng nhớ, ngày hoài niệm
yêu thương của những người con hiếu
thảo nghĩ đến công ơn sanh thành nuôi
dưỡng gian lao khó nhọc của cha mẹ.
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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

Cha muôn thuở vầng dương soi sáng,
gian lao không ngại khó.
Mẹ nghìn đời dòng suối ngọt ngào, bao
dung tận tụy chẳn hề than.
Những lời Kinh Vu Lan Báo Hiếu, hay
những câu thơ, những câu ca dao mặc dù
đã cũ, đã nghe quen tai, và năm nào chư
Tôn Đức Giảng sư cũng nhắc đến, nhưng
thưa quý vị cứ mỗi lần đọc tụng, thì mỗi một lần
cảm xúc lại trào dâng. Ai dám chối từ không chịu Ân của mẹ,
Chín tháng cưu mang, Ba Năm bú móm, Chỗ ướt Mẹ nằm,
Chỗ ráo cho con.
Hay ai đó cố lãng quên "Cậy có công Cha, Chẳng quản yếu
già, Sanh nhai lam lũ, Quyết cùng hoàn vũ (trái gió trở trời),
Phấn đấu nuôi con, Giáo dục vuông tròn..." Chừng ấy thôi,
chúng ta đủ vai trái cõng Cha, vai phải cõng Mẹ để thể hiện
tấm lòng hiếu rồi.
Con nuôi dưỡng một tình thương không bờ bến..
Con là người được Cha Mẹ ân ban.
Đúng như vậy đó! Tất cả mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời
này, là do tình thương yêu của Cha Mẹ; do đó phải biết ghi
ơn, tưởng nhớ, phải biết yêu thương và lo lắng, hiếu dưỡng
Cha Mẹ. Nếu may mắn chúng ta còn có được Cha Mẹ, thì
chúng ta phải sớm viếng tối thăm, phụng dưỡng và luôn luôn
làm cho Cha Mẹ được vui, nếu không may Cha Mẹ đã qua
đời, thì chúng ta phải biết phụng thờ, nhang khói, mộ phần
chu đáo, tác lễ cầu nguyện, làm phước thiện lành, để hồi
hướng cho Song Thân Phụ Mẫu, đó là ý nghĩa trong dịp Mùa
Vu Lan Báo Hiếu trở về.

Để nhắc nhở và hoài niệm những giá trị yêu thương
thiêng liêng và ấm áp của Cha Mẹ cũng như trong tinh
thần tri ơn và báo ơn đối với 2 đấng Từ Thân, Tu Viện
Quảng Đức sẽ long trong tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo
Hiếu vào lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 14/8/2016.

Trụ Trì
TT. Thích Nguyên Tạng

Chöông Trình

Lễ Vu Lan 2016
*Thứ Ba: 2/8/2016 (nhằm 30/6/AL):

- Lễ Sám Hối & Khai Kinh Vu Lan Báo Hiếu &
sau đó 7pm mỗi tối tụng kinh đọc tên cầu an, cầu
siêu chư hương linh cho đến ngày rằm tháng 7.

*Thứ Bảy 13/8/2016:

- 3 pm: Lễ Quy Y Tam Bảo (xin quý vị ghi
danh trước)

*Chương trình chính thức Chủ Nhật
14/8/2016:

- 10 am: 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, 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

Tu Viện Quảng Đức 1 Bản Tin Vu Lan

2016

Công Tác Xây Dựng Nhà Bếp
& Khu Vệ Sinh Công Cộng

Nam Mô A Di Ðà Phật,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến,
Gần hai năm qua, Ban Vận động kiến thiết xây dựng của
Tu Viện Quảng Đức đã lên kế hoạch và thời gian dỡ bỏ
nhà bếp cũ và khu vệ sinh sử dụng tạm. Nhưng thời gian
qua, vẫn chưa thực hiện được, vì bản vẽ cần điều chỉnh
đôi chút cho phù hợp, đồng thời Tu Viện bận rộn tổ chức
các sự kiện cho Giáo Hội như Đại Hội Khoáng Đại kỳ 5,
Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 17 cho chư Tôn Thiền Đức
của Giáo Hội, cho nên những công tác xây dựng của Tu
Viện cũng theo đó mà chậm lại. Nay nhân gởi bản tin Vu
Lan này đến quý đồng hương Phật tử xa gần, Tu Viện xin
thông báo một lần nữa, sau lễ Đại Lễ Vu Lan, Chủ Nhật
21/8/2016 Tu Viện sẽ tiến hành dỡ bỏ toàn bộ khu building trường học còn lại (sau Chánh điện) hiện đã hư cũ
(gần 100 năm). Vì lý do trên, Tu Viện Quảng Đức sẽ bắt
đầu khóa lễ hằng tuần Cầu An, Cầu Siêu và cúng thất
tuần vào lúc 2 giờ đến 4 giờ chiều Chủ Nhật mỗi tuần.
Tu Viện chỉ làm lễ, tụng kinh, thuyết giảng, cúng Thất
Tuần và không còn khoản đãi cơm chay sau giờ làm lễ
như mọi khi nữa, lý do chính là nhà bếp đã dỡ bỏ không
còn chỗ nấu nướng cho số nhiều được, chỉ tạm nấu cơm
cúng Phật và Cúng Chư Hương Linh bằng phương tiện
nhà bếp nhỏ ở khu vực Tăng Xá mà thôi.
Ban Trị Sự Tu Viện Quảng Đức, Ban Kiến Thiết xây
dựng rất mong sự thông cảm và hoan hỷ từ quý đồng
hương Phật tử và cùng chung góp một tấm lòng, thành
tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho mọi
công tác Phật sự tại Tu Viện sớm thành tựu và trở lại
sinh hoạt như cũ sau thời gian xây dựng.
Kính chúc quý đồng hương Phật tử cùng gia quyến vô
lượng an lành trong ánh hào quang của Chư Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Nay Kính Thông Báo,
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Tâm Phương
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Nguyên Tạng

Thông Báo PHAÄT
của Tu Viện Quảng Đức

SÖÏ

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16
tại Melbourne: Giáo Hội đã công cử TT Thích Giác

Tín, Phó Tổng Thư Ký GH, Trụ Trì Chùa Giác Hoàng làm
Trưởng ban cùng với Chư Tôn Đức trong GH để tổ chức
khóa tu kỳ 16 này, từ 29-12-2016 đến ngày 02-01-2017
tại Trung Tâm Sinh hoạt Trại PGL Campaspe Downs,
vùng Kyneton (trên đường đi Bendigo). Lệ phí 5 ngày, tại

tiểu bang Victoria, học viên người lớn từ 16 tuổi trở lên:
$220; ngoài tiểu bang Victoria, học viên người lớn từ 16
tuổi trở lên: $180; học viên trẻ từ 15 tuổi trở xuống đến 6
tuổi: $ 110; học viên từ 5 tuổi trở xuống miễn lệ phí. Xin
quý Phật tử TV Quảng Đức liên lạc ghi danh tại bàn thư ký
thủ quỹ mỗi chủ nhật (chị Hồng Hạnh), tel: 03.9357 3544,
email: quangduc@quangduc.com. Xem thêm chi tiết khóa
tu tại trang nhà: www.quangduc.com. Cần tu giới định tuệ,
để diệt tham sân si, hãy tinh tấn tu tập để được an lạc và
giải thoát. Mong lắm thay./.

HÌNH ẢNH KHOÁ AN CƯ KIẾT ĐÔNG KỲ 17
(TỔ CHỨC TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC TỪ 5 ĐẾN 15-7-2016)

Gởi Bản Tin Định Kỳ qua email: Như đã thông

báo trong các bản tin vừa qua, chi phí gởi bản tin hiện nay
quá cao ($1/bản tin), để giúp giảm bớt phí tổn này, xin quý
vị hoan hỷ hồi báo về Tu Viện ngay sau khi nhận được bản
tin này là quý vị sẽ bắt đầu nhận bản tin định kỳ qua email,
không nhận qua đường bưu điện nữa, xin quý vị hãy gởi
luôn địa chỉ nhận thư bưu điện để Ban Thư Ký xóa trong
maillist. Xin email cho bác Thư Ký Nguyên Thiện Bảo:
secretaryquangduc@gmail.com
hoặc
quangduc@quangduc.com, chân thành cảm ơn quý vị.

Vấn đề parking: Khi về Tu Viện dự lễ, xin quý Phật

tử hoan hỷ không đậu xe trên đường Lynch trước Chánh
điện Tu Viện, 5 căn hộ trước Tu Viện đã nhiều lần than
phiền về tình trạng đậu xe của quý Phật tử khi đến dự lễ,
xin quý vị đậu xe bên trong khuôn viên Tu Viện hoặc đậu
xe ở parking mà Tu Viện đã mượn của công ty Cryovac,
cách Tu Viện khoảng 3 phút đi bộ, xin quý Phật tử thông
cảm & lưu tâm về yêu cầu này.

Sử dụng Car Park của công ty Cryovac:

Tu Viện Quảng Đức may mắn có được sự hỗ trợ của Công
ty Cryovac (SealedAir), cho phép quý Phật tử đồng hương
đậu xe trong parking của họ vào những ngày lễ lớn, tuy
nhiên trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vấn đề mà công
ty đã báo cáo đến Tu Viện, xin quý Phật tử hoan hỷ làm
theo các chỉ dẫn này: 1/ Enter và Exit carpark xin theo
đúng mũi tên hướng dẫn (nhiều người đã không theo làm
theo, suýt gây tai nạn); 2/ xin đậu xe gọn gàng vào lằn đã
vẽ sẵn; Security camera của họ theo dõi quá trình khách
vào đậu xe, nếu vi phạm nhiều lần, họ sẽ không cho Tu
Viện mượn carpark này nữa. Xin quý Phật tử hoan hỷ và
thông cảm cho Tu Viện.

Khóa An Cư kỳ 17 thành tựu viên mãn

Nếu Hạ Hạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An Cư là năng
lượng dẫn đến đạo Bồ Đề. Năm nay Tu Viện Quảng Đức
được Giáo Hội giao phó trách nhiệm tổ chức Mùa An Cư
lần thứ 17 trong 10 ngày. Lễ Khai Mạc lúc 9.am thứ Ba
5-7-2016, và Bế Mạc vào lúc 9am ngày thứ Sáu
15-7-2016. Khóa An Cư đã thành tựu viên mãn với sự tham
dự của 70 Chư Tôn Đức Tăng Ni và 100 Phật tử tại gia trên
toàn liên bang Úc về tham dự. Sau đây là một số hình ảnh
tiêu biểu sinh hoạt tu học trong 10 ngày của khóa hạ:

Tu Viện Quảng Đức 2 Bản Tin Vu Lan

2016

Tu Viện Quảng Đức 3 Bản Tin Vu Lan

2016

