
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VI ỆT NAM TH ỐNG NHẤT ÂU CHÂU 
Chùa  

Khánh Anh  
Evry ngày 10/01/2016 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

Kính gởi qúy thân quyến Chư hương linh ký Hậu tại chùa Khánh Anh Evry. 

Kính thưa Quý vị, 

Mỗi độ Xuân về, mọi người đều gởi thiệp chúc Tết mừng Xuân đầu năm. Theo tinh thần Phật giáo Bắc 
truyền, các chùa, tự viện đều chúc nhau một mùa Xuân Di Lặc và một mùa Xuân an lạc hạnh phúc quanh năm. 

Tại sao gọi là Xuân Di Lặc ? Chúng ta thấy đức Phật Di Lặc có liên hệ đến mùa Xuân. Lý do là ngày khánh 
đản cũng chính là ngày vía của đức Phật Di Lặc đúng vào ngày mùng một tháng giêng Tết Nguyên Đán, chính vì 
thế chúng ta luôn cầu chúc nhau một mùa Xuân Di Lặc đại hoan hỷ. Ngài là một hóa thân xuất hiện giữa mùa Xuân 
của thế nhân với chân tướng : "B ụng to, má núng đồng tiền. Vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò." 

Nhân dịp xuân về, chúng ta thường chúc nhau luôn an vui, hoan hỷ, tươi mát, lòng đầy từ bi như Nụ Cười 
Đấng Di Lặc Thế Tôn : 

Xin đốt trầm lên cho khói bay 
Hương thơm ngào ngạt suốt đêm ngày 
Sáng nay thức dậy mừng xuân mới 
Ta thấy lòng không chút đổi thay. Huyền Không. 

Ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Thân - 2016, Chùa Khánh Anh Evry có thiết lễ cầu siêu. Xin kính mời 
toàn thể gia quyến nhín chút thời gian về chùa Khánh Anh Evry tham dự lễ cầu siêu cho chư hương linh thờ 
tro cốt tại tháp Điạ Tạng, ký Hậu và Cửu huyền thất tổ đã quá vãng. 

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư Bồ-Tát thùy từ gia hộ cho quý vị cùng quý quyến hưởng một mùa Xuân 
Di Lặc an vui hạnh phúc, thân tâm thường lạc và vạn sự như ý. 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. 
Thay mặt Chùa Khánh Anh 

THÍCH QUẢNG ĐẠO 

Xin lưu ý : Vì danh sách chư hương linh có Hậu tại chùa Khánh Anh ở Evry hiện nay đã tăng lên quá 
nhiều, mà thời gian còn lại rất ít sau lễ Khai Đàn Dược Sư lúc 15h (chủ nhật 21/02/2016), ngày Rằm tháng 
Giêng  thứ hai 22/02/2016 vào lúc 10h30, và lễ Cầu An Gi ải Hạn chủ nhật 28/02/16 lúc 10h30, nên chỉ có 
danh sách hương linh có Hậu được thân nhân yêu cầu mới được đọc. Còn tất cả danh sách hương linh có 
"Hậu"  mà không có thân nhân yêu cầu sẽ được đọc (từ ngày th ứ hai 23/02 cho đến ngày th ứ bảy 27/02) 
sau các khóa lễ, trong thời gian có Đàn Dược Sư tại chùa Khánh Anh ở Evry. Kính mong quý thân quyến 
hoan hỷ lưu ý ghi vào phiếu đưới đây rồi gởi về chùa sớm, nếu muốn đọc tên hương linh có "Hậu"  tại chùa. 
                

Phật tử tên : ...........................................................................................................................Pháp danh : ..................................... 

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

.......................................................................................................................................tél :........................................................... 

Xin quý thầy đọc danh sách hương linh có Hậu tại chùa Khánh Anh là :....................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................     

      Sau lễ Khai Đàn Dược Sư (21/02/2016) lúc 15 gi ờ. 

      Sau lễ Rằm tháng Giêng  (22/02/2016) lúc 10 gi ờ 30. 

Sau lễ Cầu An Gi ải Hạn (28/02/2016) lúc 10 gi ờ 30. (Xin chọn 1 trong 3 khóa lễ và gởi về chùa càng sớm càng tốt) 

- Xin phát tâm cúng dường lễ cầu siêu bằng số tịnh tài là :…………….…........... 
Lưu ý : Nếu quý vị thay đổi địa chỉ, số điện thoại, xin liên lạc về chùa cho biết địa chỉ cũ lẫn địa chỉ mới để chúng tôi tiện việc liên lạc. 

 

Rue Francois Mauriac - Parc aux Lièvres 91000 Evry (France)  
Tél : 07.70.07.33.99 – 09.84.52.39.35. E.mail : thichquangdao@khanhanh.fr  



La CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE 
Chùa Association Bouddhique  

Khánh Anh 
Evry, 10/01/2016 

Namo Maitreya Bouddha  

Aux familles des défunts dont le culte à été confié à la pagode Khánh Anh à Evry. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Tous les ans, à l'arrivée du printemps, les gens s'envoient des cartes de vœux pour souhaiter le Nouvel An. Selon 
l'esprit bouddhique du Grand Véhicule, dans les pagodes, les monastères, on se souhaite un printemps MAÎTREYA, une 
nouvelle année pleine de bonheur et de paix. 

Pourquoi appelle-t-on Printemps MAÎTREYA ? La date de naissance du Bouddha MAÎTREYA tombe au premier 
jour de l'année lunaire, le premier jour de la fête du TÊT, au printemps. Le Bouddha MAÎTREYA apparut en ce monde au 
printemps, sous l'apparence d'un homme "avec un gros ventre, des fossettes aux joues, ento uré de six garnements le 
taquinant, en poussant des cris de joie" . C'est pourquoi à la fête du TÊT, nous nous souhaitons une nouvelle année 
pleine de gaietés, de joie, de fraîcheur, de compassions comme le sourire du Bouddha MAÎTREYA. 

"Allumons du bois de senteur pour que le parfum se propage,  

Embaumant l'espace, jours et nuits. 

Au petit matin, en nous réveillant, nous fêtons l'a rrivée du nouveau printemps. 

Tout en sachant qu'au fond de notre cœur, rien n'a changé" . Huyên Không. 

Lundi 22/02/2016 à 11h aura lieu, à la pagode Khánh  Anh à Evry, "la cérémonie de la Délivrance des Défu nts", 
nous vous prions de bien vouloir consacrer un peu d e votre temps pour venir y assister, afin de prier pour vos 
défunts, ainsi que tous vos ancêtres. 

Prions pour que Les Trois Joyaux et les Boddhisattvas vous protègent, ainsi que les membres de vos familles, que vous 
puissiez jouir d'une nouvelle année Printanière MAÎTREYA gaie, sereine, paisible, que tous vos vœux soient exaucés. 

Nam Mô Futur Bouddha Maitreya Plein de Compassions 

Pour le comité d'organisation, 

Vénérable THÍCH QUẢNG ĐẠO 

Attention : Comme la liste des défunts dont le culte a été confié à la pagode Khanh Anh, Evry, a augmenté 
considérablement, et que les temps restant après les cérémonies : 

- du dimanche 21/02/2016 à 15h (l'inauguration du culte du Bouddha de la Médecine). 

- du lundi 22/02/2016 à 11h (quinzième jour du premier mois lunaire de l'année). 

- du dimanche 28/02/2016 à 10h30 (cérémonie de la paix, de la dissipation des malheurs et calamités)  

seront trop courts, si vous souhaitez que les noms des défunts de vos familles soient lus lors de l'une de ces trois 
cérémonies, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer la demande ci-dessous le plus rapidement possible en 
précisant votre choix. 

Les noms des défunts des autres familles seront lus systématiquement pendant les cérémonies du mardi 23/02/2016 au 
samedi 27/02/2016. 

 

Nom du fidèle :…….......................................................................................................Nom bouddhique :...……….................... 

Adresse actuelle :...................................................................................................................................tél :..……......................... 

Vous prie de lire le(s) nom(s) du (des) défunt(s) :……............................................................................................…….........dont 

le culte a été confié à la pagode Khanh Anh, Evry. 

 □ à l'ouverture du Sutra du Bouddha de la Médecine :  le dimanche 21/02/2016 à 15h . 
 □ le 15è jour du 1er mois lunaire  : le lundi 22/02/2016 à 11h00 . 
 □ à la cérémonie de Prière pour la Dissipation des Obs tacles  : le dimanche 28/02/2016 à 10h30 . 

(veuillez cocher une de ces trois possibilités) 
Veuillez accepter nos offrandes d'une somme de :……………. 

NB : En cas de changement d'adresse ou de numéro de téléphone, veuillez communiquer à la pagode vos anciennes 
coordonnées ainsi que les nouvelles, afin que nous puissions vous joindre. 
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