
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Kính gởi gia đình đạo hữu: ...................................
Trung Ngươn ngày vọng hội Vu Lan
Bến giác chiều thu sống đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan

Kính thưa quí đồng hương Phật Tử thân mến,

Mùa báo hiếu là mùa nhắc nhở những người con 
nhớ về cội nguồn gốc rễ của yêu thương, nhớ về 
công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ. 
Cha Mẹ là cả trời thương. 
Là nguồn sống của thiên đường trần gian
Có lẽ không ai có mặt trên cuộc đời này mà không 
nhớ đến ân mang nặng đẻ đau của Mẹ, và sự lo 
toan gánh vác công việc nặng nhọc để kiếm tiền 
nuôi con của Cha. 
Con nuôi dưỡng một tình thương không bờ bến. 
Con là người được Cha Mẹ ban ân.
Chúng ta phải luôn nhớ ơn Mẹ chín tháng cưu mang, 
ba năm nhũ bộ, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.
Nhớ ơn chín chữ cù lao.
Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình

Bổn phận làm con, phải luôn nhớ ơn Cha hiền lớn 
như núi cả, ơn Mẹ hiền lớn tợ biển đông, mà lo 
báo đền trong muôn một. Đó là những tình cảm 
sâu đậm thiêng liêng cao quí, dù cho ở đâu và thời 
nào thì tình cảm ấy vẫn luôn tuôn chảy trong lòng 
mỗi người con hiếu thảo. 
Công Cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Thật vậy, công ơn sanh thành nuôi dưỡng của Cha 
Mẹ cao như trời, rộng như biển, không bút mực 
nào có thể diễn tả cho cùng.
Mẹ hiền mang nặng đẻ đau. 
Chỉ mong con lớn con mau nên người.

Trong diễn đàn thi ca văn học Việt Nam đã có 
không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp, dành riêng 
xưng tán ca ngợi tình yêu thương và gian lao, khổ 
nhọc của Cha Mẹ.  
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Công ơn, công lao của Cha Mẹ không làm sao có 
thể tính đếm được. Tình Cha nghĩa Mẹ luôn tuôn 
trào như giòng suối mát tưới tẩm cho mỗi đứa con, 
ngọt lịm như chuối ba hương, như xôi nếp một, như 
đường mía lau, không bao giờ so đo đếm tính. 
Chim trời ai dễ đếm lông. 
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
Thế nhưng: 
Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. 
Con nuôi Cha Mẹ con tính tháng tính ngày.
Không biết có ai trong chúng ta nuôi dưỡng Mẹ 
Cha mà tính tháng tính ngày hay không. Nếu có 
chúng ta hãy mau tạ ân và sám hối, để cho lòng 
được thanh thản đón nhận một Mùa Vu Lan Thắng 
Hội, Mùa Báo Hiếu Cội Nguồn của Gốc Rễ Yêu 
Thương. Hình ảnh thiêng liêng của Cha Mẹ còn 
sống hiện tiền hay đã an nghỉ nghìn thu nơi miền 
Cực Lạc, đều là những hình ảnh bất tuyệt trong 
mỗi người con.
Chư Tăng Ni đạo tràng Tu Viện Quảng Đức 
long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 
vào lúc 11 giờ sáng, ngày Chủ Nhật 17-8-2008, 
nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý. 
Trân trọng kính mời quí đồng hương Phật Tử, quí 
ân nhân thân hữu xa gần hoan hỷ đồng về Tu Viện 
dâng nén tâm hương tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ 
như trời biển trong ngày Đại Lễ Báo Hiếu Phụ 
Mẫu Trọng Ân.
Kính chúc quí vị một mùa Lễ Báo Hiếu dạt dào 
trong tình yêu thương của Cha Mẹ.

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức 
TT. Thích Tâm Phương

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại UĐL-TTL
Tu Viện Quảng Đức

Phật lịch: 2552; Việt Lịch: 4887 – Mậu Tý

105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Tel: 03. 9357 3544 Fax: 03. 9357 3600. 
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Kính thưa quí ân nhân, quí thân hữu đồng hương Phật 
Tử xa gần thân mến.

Ngày 25-5-2008 vừa qua là ngày Đại Lễ Phật Đản và cũng 
là ngày Lễ Động Thổ khởi công xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân 
và Tăng Xá. Ngay hôm sau, sáng ngày thứ hai 26-5, các xe 
ủi đất, xe trục đã đến bốc dở những tấm xi măng, những 
tấm dầu hắc cũ đem đổ. Điều này khiến quí Chư Tôn Đức 

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan
Chủ Nhật 17/8/2008

09g30 – Chư Phật Tử tề tựu
10g30 – Thuyết pháp “ Ý nghĩa Vu Lan Báo 
Hiếu” (TT. Thích Tâm Phương)
11g30 – Cử hành lễ chính thức (có chương 
trình riêng)
01g00 – Cúng Dường Trai Tăng – Chư Phật 
Tử thọ trai
02g00 – Chương Trình Văn Nghệ (Ban Đạo 
Ca Quảng Đức)
04g00 – Phóng sanh & cúng Thí Thực hoàn 
mãn.

về chứng minh lễ Động Thổ còn đang nghỉ lại Tu Viện, rất 
lấy làm ngạc nhiên khi thấy công việc đã bắt đầu rất nhanh 
như vậy. Lý do là vì việc tháo gỡ những công trình cũ bỏ 
đi là việc làm còn khó khăn và tốn kém và mất thời gian 
nhiều hơn là thi công trên miếng đất mới. Vì vậy Ban Kiến 
Thiết tranh thủ bắt tay vào việc ngay để tránh gặp những 
ngày mưa của mùa đông.  

Kính thưa quí vị, như ông bà chúng ta đã có dạy,  phàm 
làm việc gì, cũng cần phải hội đủ 3 yếu tố chính, đó là: 
Thiên Thời, Địa Lợi, Nhơn Hòa. Nếu đủ 3 yếu tố này thì 
việc gì cũng thành tựu. Nhưng trong thời điểm hiện tại, khi 
Tu Viện khởi công xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân -Tăng Xá thì 
nhìn chung không được thuận duyên như ý nguyện.

Quả thật như vậy, hiện nay đời sống kinh tế khó khăn, vật 
giá mỗi thứ đều lên gấp đôi, mỗi nhà, mỗi gia đình đều có 
những khó khăn riêng. Tuy nhiên, nếu mỗi người tùy theo 
khả năng và phương tiện riêng sẽ đều có thể cùng đắp xây 
được cho đời một vườn hoa nhân ái, tình người yêu thương 
và hiểu biết, xây dựng cuộc đời thêm ý nghĩa hơn.

Một cây làm chẳng lên non. 
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

Kính thưa quí vị, vào năm 1996 khi Tu Viện mới thuyên 
chuyển về thì nơi đây là một ngôi trường đóng cửa hoang 
tàn. Chúng ta đã chỉnh sửa lại và sau đó khởi công xây 
dựng cổng Tam Quan và hàng rào phía trước, thời giá lúc 
đó là $75,000 Úc kim. Lúc bấy giờ đã có một gia đình xin 
cúng $50.000 để xây trọn gói công trình cổng Tam Quan. 
Khi đó tôi có đem việc này bàn với Ban Trị Sự và tham 
khảo ý kiến của đông đảo đồng hương Phật Tử, là nên để 
cho một gia đình cúng xây dựng Ngôi Cổng Tam Quan 
của Tu Viện Quảng Đức; hay để cho nhiều người cùng hùn 
phước xây dựng, thì hầu hết ai cũng muốn chia công đức 
cho nhiều người hùn phước. Quả thật, lúc nào tôi cũng 
muốn một công trình xây dựng có được nhiều người cùng 
nhau chia sẻ, một viên gạch, một miếng ngói, một thanh 
gỗ, một thùng sơn, hay một ngày công quả…. Công trình 
xây dựng chung như thế, thực tế sẽ có giá trị rất cao về 
mặt tâm linh. Khó khăn rồi cũng qua, sau gần 2 năm xây 
dựng, với sự góp sức hầu hết là những người Phật Tử giàu 
tinh thần, nghèo vật chất, mỗi người vài chục đồng Úc kim 
mà Ngôi Cổng Tam Quan và hàng rào đã hoàn thành trong 
đạo tình thầy trò dâng trọn tâm thành trùng hưng Tam Bảo, 
cái tâm thành đó mới quan trọng, vững bền cho ngôi nhà 
Chánh Pháp.

Chúng tôi cũng như Ban Trị Sự xin ghi nhận tấm chân tình 
của những gia đình đạo hữu đã từng quang lâm qua hơn 15 
lần cơm chay của Tu Viện, chưa bao giờ vắng mặt trong 
những lần cơm chay gây quỹ xây dựng chùa. Đó là những 
thâm tình, đạo tình của người con Phật mà chúng tôi không 
bao giờ quên.

Tôi nhớ mãi hình ảnh cụ Bạch Vân hơn 80 tuổi, dì ba Đức 
Ngọc gần 80 và nhiều cụ khác ở trong chùa, cứ vài tuần 
đem cúng Thầy vài viên thuốc bổ, 1 chai dầu, hay vài bó 

öôøng 
rình 

COÂNG TAÙC 
PHAÄT SÖÏT

Lúâi cuãa 
Meå

Ngaøy xöa meï daét con chôi
Meï ru con nguû, meï ngoài nhìn con.
Baây giôø con ñaõ lôùn khoân
Meï mua saùch vôû daãn con ñeán tröôøng
Ngaøy kia con seõ thaønh nhôn
Meï lo gia thaát cho con vui ñôøi.
Meï thöông daën con moät lôøi :
“ Giaøu sang baát chaùnh, con ñöøng coù ham
Lôïi ñôøi, lôïi ñaïo con laøm
Vong ôn, vong baûn chôù tham döï vaøo”
Maáy lôøi taâm huyeát meï trao
Mong con ghi nhôù truyeàn nhau cho ñôøi.
(Ca Dao Việt Nam)



BẢo Tháp TỨ Ân dự trù xây dựng trong 3 năm, với 
kinh phí ước tính $500.000 Úc kim. 

Nếu mỗi gia đình đồng hương Phật tử xa gần phát 
tâm cúng dường $500 Úc kim và được chia ra cúng góp 
trong vòng 3 năm, thì Tu Viện cần có 1000 gia đình ủng 
hộ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thầm ước nguyện và mong 
muốn lưu niệm một bia đá với 5000 phương danh đồng 
hương Phật Tử tại Tu Viện Quảng Đức, mỗi người chỉ cần 
phát tâm cúng dường $100 Úc kim, đóng góp trong vòng 
3 năm, thì Tu Viện sẽ xây xong Bảo Tháp Tứ Ân trong 3 
năm với kinh phí $500.000 Úc kim. Trong giai đoạn kinh 
tế khó khăn như hiện nay, chúng tôi thật tình không dám 
ngỏ lời đến quí vị trong lúc này. Cầu nguyện tất cả chúng 
ta là những người con Phật, luôn giữ vững tâm bồ đề kiên 
cố, phát nguyện tu học, lánh xa con đường xấu ác, siêng 
năng làm các việc thiện, thì chắc chắn con đường Phật sự, 
Phật quả sẽ chóng được thành tựu.

Chánh Đông Mùa Báo Hiếu 2008.
Thích Tâm Phương 

BAÛO THAÙP TÖÙ AÂN

Tuần lễ tu niệm Phật Thất & triển lãm Xá Lợi 
Phật tại Tu Viện Quảng Đức khai mạc lúc 11 g sáng thứ 
bảy, 11-10 và hoàn mãn vào chủ nhật, 19-10-2008: 

Xá lợi là những phần kết tinh còn lại sau lễ Trà tỳ (hoả 
táng). Đối với người bình thường sau khi thiêu, thân thể 
chỉ còn lại tro và những phần xương chưa cháy rã, nhưng 
đối với Đức Phật, các vị A La Hán, và những cao tăng thạc 
đức thì phần còn lại sau khi hỏa thiêu biến thành ngọc 
hoặc lớn hoặc nhỏ với nhiều màu sắc lóng lánh, cứng như 
kim cương, hình hơi tròn hoặc bầu dục, có khi lớn bằng 
hạt đậu, khi thì nhỏ như hạt gạo, hạt mè, những bảo vật 
này được xem là Xá Lợi. Phật Tử Việt Nam và các sắc tộc 
khác tại tiểu bang  Victoria sẽ có cơ hội chiêm bái Xá Lợi 
Phật và các Bồ Tát sẽ được trang trọng tổ chức tại Tu 
Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner (Melway 
17 J4), khai mạc lúc 11 giờ sáng ngày thứ bảy, 11-10 và 
hoàn mãn vào chủ nhật, 19-10-2008, do Tu Viện Quảng 
Đức và Ban Xây Dựng Đại Bảo Tháp Bendigo sắp xếp và 
tổ chức. Đây là một kho tàng Xá Lợi được xem là lớn nhất 
trên thế giới do các vị Lạt Ma Tây Tạng bảo tồn cả ngàn 
năm nay. Kho báu này dung chứa Xá Lợi của Phật Thích 
Ca, 16 vị A La Hán, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 và thứ 13; 
Xá lợi của các vị Đại Sư người Thái Lan, Trung Hoa, Tây 
Tạng và Việt Nam. Các phần Xá Lợi này được bảo tồn 
từ thời kỳ Phật cho đến những năm gần đây, như Lạt Ma 
Yeshe viên tịch tại Mỹ năm 1984,  Thiền Sư Luang Poo 
Chob (Thái Lan), Lạt Ma Geshe Lama Konchog viên tịch 
ở Nepal năm 2001, HT Thích Huyền Vi, viên tịch tại Paris, 
Pháp Quốc năm 2005. Trong suốt tuần lễ tu niệm và chiêm 
bái Xá Lợi, sẽ có các chương trình như chiếu phim về Xá 
Lợi, thuyết giảng & tụng Kinh của chư Tôn Đức sắc tộc 
như Tây Tạng, Tích Lan, Thái Lan, Trung Hoa, Miến Điện, 
Lào, Campuchia, Việt Nam… mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ 
khuya đến 10 giờ tối từ ngày 11 đến 19 tháng 10, quý 
đồng hương nào thuận duyên giờ nào, xin kính mời về 
tham dự tu học. Trước khi đến Melbourne, kho tàng Xá 
Lợi này đã được trên 10 ngàn người chiêm bái trước đây ở 
Singapore, Mã Lai, Tân Tây Lan, Sydney, Brisbane, Perth 
và Adelaide. Mỗi thành phố đi qua, đoàn triển lãm Xá Lợi 
mong ước sẽ tạo cơ hội cho sự hòa hợp, thống nhất giữa 
các truyền thống Phật Giáo và những tín ngưỡng khác. 
Được chiêm bái và đảnh lễ xá lợi là một phước duyên thù 

rau muống, 1 lọn cải. Chị Liễu, cô Hữu thì vài thang thuốc 
bắc chữa bệnh cho Thầy. Tất cả là vì đạo và ước nguyện 
Thầy luôn khỏe để phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc. Trong 
tôi luôn luôn tri ân và nhớ ân những người Phật Tử rất 
nghèo, rất khó khăn nhưng đã từng đồng cam cộng khổ và 
gánh vác nhiều công việc khó nhọc cho Chùa.

Mỗi khi nâng chén cơm đầy
Nhớ ơn Tam Bảo ơn Thầy Mẹ Cha

Nhớ người tín thí gần xa
Con nguyện sống hạnh vị tha đáp đền.

Thật vậy, mỗi một ngày, tôi đều tâm niệm tri ân và nhớ ân.

 

Sinh hoaït 
  Tin töùc 
       Thoâng baùo



thắng, lợi lạc và may mắn, khó có dịp gặp được trong thời 
mạt pháp này, đây là cơ hội ngàn vàng cho hàng Phật Tử 
chúng ta để tạo phước cho mình ở đời này và đời sau. Kính 
mời quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hoan hỷ về tham dự 
tuần lễ triển lãm Xá Lợi này (11 đến ngày 19-10-2008) tại 
Tu Viện Quảng Đức. Liên lạc để biết chi tiết: 
ĐĐ Nguyên Tạng: 9357 3544, M: 0412 794 254; 
Mr. Ian Green: 0417 398 877

Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ lần thứ 2:
Phái đoàn sẽ do ĐĐ Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng làm 
trưởng đoàn. Hiện tại phái đoàn đã đầy đủ người tham dự 
và đang làm thủ tục visa vào Ấn Độ và Nepal. Phái đoàn sẽ 
lên đường vào ngày 4-11-08 và sẽ kết thúc ngày 29-11-08, 
với 17 ngày ở Ấn Độ và 5 ngày ở Đài Loan. Đoàn sẽ đến 
chiêm bái Tứ Động Tâm, 4 thánh tích quan trọng và nhiều 
Phật tích khác tại Ấn Độ.  Trên đường về lại Úc,  đoàn sẽ 
lưu lại 5 ngày tại Đài Loan để chiêm bái hành hương lễ 
Phật ở nơi này. Về chi tiết của địa điểm thánh tích cũng 
như tin tức cập nhật về chuyến đi, xin quý Phật Tử đã ghi 
danh, thường xuyên vào xem tại trang nhà: www.quangduc.com

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 tại NSW: 
Do Giáo Hội và Các tự viện tại Sydney tổ chức từ ngày 
29-12-2008 đến 02-01-09 tại Morris Park, trên đường đi 
Newcastle, NSW, khoảng 1 giờ 30 phút lái xe từ trung tâm 
thành phố Sydney. Lệ phí cho mỗi học viên đến tham dự 
(bao gồm cả ăn và ở trong 5 ngày): Người lớn $150/ người; 
Học sinh và trẻ em dưới 13 tuổi: $100; Gia đình từ 2 người 
trở lên được bớt 20%. Kính mời quý đồng hương Phật Tử 
xa gần, nhất là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh mạnh dạn 
đăng ký tham dự khóa tu nhân kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. 
Đây là một khóa học Phật Pháp được chuẩn bị chu đáo 
để mang lại an lạc và lợi ích cho người tham dự. Xin quý 
Phật Tử liên lạc và ghi danh tại các Tự viện địa phương 
trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan hoặc đăng ký trực tiếp 
tại Tu Viện Quảng Đức số: 03.9357 3544. Xem thêm chi 
tiết khóa tu tại trang nhà: www.quangduc.com. Nhân đây, 
chúng tôi xin tán thán công đức của hơn 400 Phật Tử thuộc 
Tu Viện Quảng Đức và 34 tự viện của Giáo Hội đã về tham 
dự khóa tu học kỳ 7 vừa qua tại Kyneton, Victoria, và mong 
rằng khóa học kỳ 8 con số này sẽ được nhân đôi hoặc nhân 
ba. 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.

Temple carpark, chỗ đậu xe vào những dịp lễ lớn:
Do carpark bên trong khuôn viên của Tu Viện Quảng Đức 
chỉ giới hạn khoảng 100 chỗ đậu xe.  Vì thế, vào các dịp 
lễ Phật Đản, lễ Vu Lan…. Tu Viện đã phải mượn carpark  
rộng lớn (có thể đậu được từ 500 đến 700 xe) của công ty 
Cryovac, cũng nằm ngay trên đường Lynch, là nơi đậu xe 
an toàn, có nhân viên security bảo vệ. Sau khi quẹo vào 
đường Lynch từ Sydney Road, quý vị sẽ thấy bảng hiệu 
“Temple Carpark” và cờ Phật Giáo, xin quý vị hoan hỷ và 
mạnh dạn lái xe vào Carpark này. Để tạo thêm lòng thiện 
cảm của những người láng giềng xung quanh tu viện, cũng 
như không gây trở ngại giao thông, mất trật tự trước khu 
vực cổng Tam Quan, Tu Viện thiết tha kêu gọi quý vị hoan 
hỷ không nên đậu xe trước Tu Viện, hai bên đường Lynch, 
xin quý vị cố gắng sử dụng Carpark mà Tu Viện đã mượn 
như đã nói ở trên. Tưởng cũng nên biết, từ Carpark đến tu 

viện, chỉ đi bộ khoảng 3 phút, quí vị hãy an lạc như mình 
đi bách bộ, tập thể dục, hoặc kinh hành niệm Phật trước 
khi bước vào cảnh già lam để tham dự ngày đại lễ, tâm tư 
quí vị sẽ được an lạc mà không thấy rằng mình đậu xe hơi 
xa.  Xin chân thành cảm ơn trước sự cảm thông, hợp tác và 
giúp đỡ Tu Viện của quý Đồng Hương Phật Tử.

Phát tâm cúng dường mỗi tháng: 
Sau 2003, sau ngày Đại lễ khánh thành Tu Viện Quảng 
Đức, Ban Kiến Thiết cũng như Thầy Thích Tâm Phương, 
Trụ Trì Tu Viện đã tường trình đến quí đồng hương Phật Tử 
là Tu Viện đã nợ của Ngân Hàng và Phật Tử hơn 700.000 
(bảy trăm ngàn) Úc Kim. Sau 3 năm Tu Viện được sự ủng 
hộ gia tâm chia sẻ của quí đồng hương Phật Tử xa gần về 
mọi mặt, trong những buổi cơm chay gây quỹ, ban trai 
soạn làm thức ăn chay phát hành vào những dịp lễ lớn, hội 
chợ tết, cũng như mọi sự ủng hộ cúng dường trong những 
lễ lớn trong năm, và nhiều sự cúng dường ủng hộ khác mà 
Tu Viện đã trả nợ được gần $400.000 cho ngân hàng và 
quí Phật tử. Thay mặt Tu Viện cũng như Ban Tri Sự xin 
cảm niệm công đức và thành kính tri ân quý đồng hương 
Phật Tử xa gần đã nhiệt tâm ủng hộ suốt trong thời gian 
qua. Hiện tại hằng tháng Tu Viện trả nợ ngân hàng, và chí 
phí điện nước, gas, bảo hiểm và nhiều chi phí khác... nếu 
không nhờ vào sự phát tâm ủng hộ của quí vị khó có thể 
duy trì nỗi ngôi Tu Viện này. Để số nợ $320.000 còn lại, Tu 
Viện dự trù trả đến năm 2010 được hoàn tất. Tu Viện thiết 
tha kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ quí vị cùng gia đình tiếp 
tục gia tâm cầu nguyện ủng hộ về mọi mặt trong những 
dịp lễ cũng như tham dự những lần cơm chay gây quỹ, và 
cùng tiếp tay với tu viện bằng cách phát tâm cúng dường 
mỗi tháng 10 đồng, hoặc 20 đồng tùy theo khả năng của 
mình, để giúp tu viện sớm hoàn trả món nợ quá lớn đã nêu 
trên. Xin quý Phật Tử liên lạc về Tu Viện để nhận lon tiền 
tiết kiệm để đóng góp tiền cắc mỗi ngày hoặc mỗi tuần tùy 
theo khả năng của quý đồng hương.  
Chi tiết cúng dường, chi phiếu, money order, xin ghi: 
Quang Duc Buddhist Welfare Association hoặc 
Commonwealth Bank Account: 313510232394, hoặc 
xin liên lạc trực tiếp Tu Viện, số phone: 61.3. 9357 3544, 
hoặc email:  quangduc@tpg.com.au

Sinh hoạt tu học hằng tuần: 
Mỗi tối thứ ba: (6 giờ 30): khóa lễ Niệm Phật. Mỗi tối 
thứ năm (6 g30): Lễ Phật Sám Hối. Mỗi sáng Chủ Nhật 
(10g30): Khóa lễ Cầu An, Cầu Siêu và giảng Pháp; mỗi 
giữa tháng có Khóa Lễ Sám Hối và Tụng giới. Mỗi tháng 
có 1 ngày tịnh tu Bát Quan Trai.

Tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em nhi đồng:
Kính mời quý đồng hương Phật Tử, quý phụ huynh đưa 
con em của mình về tham dự vui Tết Trung Thu và nhận 
quà bánh vào lúc 6 giờ tối thứ bảy ngày 06-09-2008.

Tiệc chay gây quỹ xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân lần thứ hai:
Được tổ chức vào lúc 12g ngày chủ nhật 14/9 (nhằm ngày 
rằm tháng 8 âm lịch, năm Mậu Tý). 
Tu Viện ước nguyện quý vị ân nhân đồng hương Phật Tử 
xa gần về tham dự và ủng hộ.

Ban Thư Ký (tổng hợp)
Xem hình ảnh sinh hoạt của Tu Viện: www.quangduc.com


