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Ngày 25, tháng 5, 2020

Thông Báo Đại Lễ Phật Đản PL 2564 (DL 2020)
Chùa Linh Sơn
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật tử tại Austin và các vùng phụ cận,
“Người đi vào huyền sử
Bước bảy bước Chân Như
Từng gót sen bất tử
Ngát tâm hoa đạo từ”.
Hạ về, sen nở, báo hiệu mùa Phật đản lại trở về, toàn thể những người con Phật hân hoan đón
mừng ngày Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời để cứu độ chúng sanh. Năm nay, vì dịch bệnh
Covid-19, hai chùa Linh Sơn sẽ cử hành Đại Lễ Phật Đản theo ngày giờ và điều kiện như sau:
Chùa Linh-Sơn Duval: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020 (15 tháng 4 nhuần âl):




Từ 10:30 sáng đến 12 giờ trưa: Cử hành lễ chính thức tại bên trong chánh điện (có chương
trình riêng). Vì hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, chùa sẽ livestream trực tiếp qua Facebook
(https://www.facebook.com/LinhSonTempleAustin). Xin quý Phật tử cùng tham dự qua
mạng online.
Từ 12:30 trưa đến 4:30 chiều: Có phần lễ tắm Phật bên ngoài khuôn viên chùa. Để đảm
bảo sức khỏe, an toàn và tránh sự quy tụ đông người trong cùng một lúc, kính mời quý
Phật tử thong thả đến chùa trong thời gian này để làm lễ tắm Phật.

Chùa Linh-Sơn Leander: Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 (16 tháng 4 nhuần âl)


Từ 10:30 sáng đến 12 giờ trưa: Cử hành lễ chính thức tại bên trong chánh điện (có chương
trình riêng).

Trân trọng kính mời quý Phật tử cùng tham dự chương trình Đại Lễ Phật Đản đón mừng Đức Phật
Đản Sanh.
Xin lưu ý: Vì hoàn cảnh dịch bịnh, và theo chỉ thị của chánh quyền, xin quý Phật tử hoan hỷ mang
khẩu trang, găng tay, giữ khoảng cách nhau 2 thước khi đến chùa tham dự lễ tắm Phật nếu không
cùng thành viên trong gia đình. Đồng kính xin quý Phật tử trên 65 tuổi, hoan hỷ tránh đến chùa
trong thời gian này. Chùa sẽ cung cấp găng tay và dụng cụ khử trùng tay cho quý Phật tử.
Kính chúc quý vị tín tâm kiên cố, đạo niệm tin chuyên, thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nay kính thông báo,
Thay mặt chư Tăng Ni chùa Linh-Sơn Austin & Leander
Tỳ kheo Thích Nhuận Độ.

