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Đại Lễ Phật Đản chùa Linh Thứu - PL. 2563

Mùa Phật Đản lại về cho những người con Phật ở khắp nơi, hôm nay vào ngày
26 tháng 5 năm 2019 tức PL. 2563, Phật Tử chùa Linh Thứu Berlin đang tưng
bừng rước kiệu hoa đón chào ngày ra đời của một bậc Giác Ngộ, đem chân lý
sáng ngời đến phổ độ chúng sanh.
Với sự chứng minh của HT Phương Trượng chùa Viên Giác, cùng các Chư Tăng
Ni đến từ các nơi và chùa Linh Thứu khoảng 20 Vị, cùng các Phật Tử về tham
dự buổi Đại Lễ cũng đến con số ngàn, đứng chật cả sân Chùa.
Đặc biệt năm nay có đoàn diễn hành đi rước Phật với cờ xí thật trang nghiêm và
hoành tráng, khiến mọi người hàng xóm chung quanh phải mở cửa đứng ra xem
với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Thời tiết thất thường của cuối tháng 5, cũng nở rộ những tia sáng mong manh
làm buổi lễ thêm phần tươi mát và mọi người mang nhiều cảm giác an lành dễ
chịu. Buổi lễ Tắm Phật được nhiều người hưởng ứng, xếp hàng dài dài mới được
đến phiên. Nhất là các em bé được mẹ dẫn đến Chùa, chỉ dạy cho cách Tắm Phật
và giải thích cho biết ý nghĩa của việc làm thanh cao này.
Buổi trưa nhà Chùa “Mời cơm“ miễn phí cho tất cả mọi người, danh từ “phát
cơm“ bị chỉ trích kịch liệt trong buổi họp phân chia công tác. Ai quen miệng cứ
dùng từ mang tính cách như phát chẩn này sẽ bị chỉnh ngay.
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Sau buổi lễ Cúng Dường Trai Tăng là buổi lễ Quy Y, thọ Tam Quy Ngũ Giới
cho hàng Phật Tử tại gia, do Sư Bà Linh Thứu truyền giới.
Đặc biệt năm nay chùa Linh Thứu đã đón tiếp một phái đoàn gồm 50 Phật Tử
chùa Bảo Thành tại Koblenz, do Ni Sư Minh Hiếu trụ trì, hướng dẫn phái đoàn
lên Berlin dự Đại Lễ Phật Đản chùa Linh Thứu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hoa Lan - Thiện Giới.
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