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TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI 
 
 

PHIẾU HỒI BÁO 
Tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày về Nguồn 9 (13 đến 16/08/2015) 

 

Kính gởi Ban Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9) 

Chúng tôi đạo hiệu là ......................................................................................................................................  

Phẩm vị :  ☐Hòa Thượng     ☐Thượng Tọa     ☐ Đại Đức     ☐Ni Trưởng     ☐Ni Sư     ☐Sư Cô 

Và phái đoàn tháp tùng gồm có ............  ......... vị Ưu bà tắc. ............ vị Ưu bà di(xin ghi rõ số người vế phó hội) 

Địa chỉ: ...........................................  ...........................................................................  ...........................  ........  

email: ........................................................................ Tél  ........................................... mob. ...................  ........  

Chúng tôi sẽ hoan hỷ tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn 9 như tinh thần văn thư đã cung 
thỉnh. Xin ban tổ chức hoan hỷ sắp xếp phương tiện đón về chùa Khánh Anh dùm chúng tôi :  

ĐẾN : Máy bay hãng : .................................................................. Chuyến bay mang số : ....................  ........  

Khởi hành từ :. ............................... Đến phi trường : ........................ Lúc ..................... Ngày........../08/2015.  

RỜI : Máy bay hãng : ........................... Chuyến bay mang số : ............. giờ bay là : .............. ngày. .............  

Xe bus, tàu lửa. Khởi hành từ : .... đến gare :  ...................... lúc : ............................  ngày :............08/2015 

Rời Paris từ gare:............................... :  lúc : ..........................................  ngày :...........08/2015 

Tự lái xe hơi dự trụ đến chùa Khánh Anh vào khoảng mấy giờ, ngày nào ? ..........................  ......................  

Rời chùa Khánh Anh vào khoảng mấy giờ, ngày nào ? ..........................  ................................  ......................  

 

Rất tiếc vì bận Phật sự chúng tôi không thể về tham dự được, nhưng rất hoan hỷ tán thán tinh thần hòa hợp 
của Tăng già và nhất tâm cầu nguyện cho Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn 9 của Tăng Ni Việt 
Nam Hải Ngoại được, thành tựu viên mãn. 

 
 
 

Phiếu Hồi Báo này xin gởi về Chùa Khánh Anh (Evry) địa chỉ ghi dưới đây, trễ nhất là cuối tháng 7/2015 
hoặc email khanhanh@free.fr 


