THƯ MỜI HIỆP KỴ và TẤT NIÊN
Berlin,03.01.2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi quý đồng hương, đạo hữu, Phật tử,
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải bôn
ba vất vả để tìm kế mưu sinh, nhưng không vì thế
mà mọi người có thể quên đi những người thân đã
quá cố, trong đó có ông bà, cha mẹ, thân bằng
quyến thuộc của chúng ta.

Chương trình HIỆP KỴ VÀ TẤT NIÊN
Chủ nhật, 11.02.2018 (26.12.Mậu Tuất)
09 giờ

: Phật tử vân tập

10 giờ

: Dâng sớ - Tụng kinh cầu siêu

11 giờ 30 : Tổng kết cuối năm
12 giờ

: Tiến cúng chư hương linh

(mời quý vị có hương linh thờ tại chùa về cúng)
13 giờ

: Dùng cơm trưa thân mật

15 giờ

: Thí thực cô hồn

16 giờ

: Hoàn mãn

Công sanh thành dưỡng dục lớn như trời biển,
phận làm con biết sao báo đáp cho tròn?
Giờ đây cha mẹ đã không còn, muốn phụng
dưỡng chu toàn cũng không được nữa, lòng con đau
xót nhớ thương, nhất là những ngày năm hết Tết
đến, lòng hiếu thảo của mỗi người con vẫn da diết
không nguôi.
Trong tâm niệm đó, chùa Linh Thứu tổ chức Lễ
Hiệp Kỵ cho tất cả hương linh thờ tại chùa vào ngày
chủ nhật,11.02.2018 ( 26.12 âm lịch).

Pagode Linh Thứu
Heidereuterstrasse 30
13597 Berlin Spandau
Tel: (030) 36711287
Website: www.linhthuu.de
Email: pagodelinhthuu@yahoo.com

Thư Mời Tết
Berlin,03.01.2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi qúy đồng hương,đạo hữu,Phật tử,
Trong cơn giá buốt của mùa đông,chúng ta lại
chuẩn bị đón một mùa xuân mới nơi đất khách.Dù
hoàn cảnh nào,tất cả những người con Việt tha hương
vẫn không quên ngày Tết cổ truyền Việt Nam,với
những phong tục,tập quán lâu đời của tổ tiên,những
nghi lễ thiêng liêng đượm tình dân tộc.
Ngày đầu năm cũng là ngày Khánh Đản của Đức
Từ Thị Di Lặc- Mùa Xuân Di Lặc- mùa Xuân gắn liền
với hạnh từ bi hỷ xã, tha thứ và bao dung, mùa Xuân
của an lành và thương yêu.
Trong tinh thần đó,chùa Linh Thứu sẽ tổ chức đón
xuân Mậu Tuất từ ngày 15.02.2018 đến
18.02.2018.
Kính mời quý đồng hương,đạo hữu,Phật tử vân
tập về Chùa,trước dâng hương lễ Phật,cầu nguyện
cho thế giới hòa bình, nhân sinh được nhiều an lạc,
sau hái lộc đầu năm, cùng nhau thưởng thức những
màn múa lân độc đáo và thể hiện một đời sống tâm
linh đầy chất liệu yêu thương đối với mọi người, mọi
loài trong niềm hỷ lạc vô biên.
Kính chúc quý vị cùng gia đình một mùa Xuân an
lành và như ý.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Trụ Trì Chùa Linh Thứu

T.K.N. Thích Nữ Diệu Phước

Kính mời quý vị dành chút thời gian về tham dự
buổi lễ, trước cầu nguyện cho những người quá cố
sớm siêu sanh Tịnh Độ, thứ cầu cho hiện tiền thân
bằng quyến thuộc được tăng phước tăng thọ. Sau
đó, chúng tôi kính mời quý vị cùng dự buổi Tất
Niên thân mật trong tình đạo vị.
Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng
cát tường.

Chương Trình Mừng Xuân Di Lặc
Mậu Tuất - 2018
Thứ năm,15.02.2018 (30 Tết)
16 giờ: Lễ Hồng Danh Sám Hối
18 giờ: Ðón giao thừa, rước vía Di Lặc, múa lân,
chúc Tết, phát lộc, lì xì
20 giờ : Văn nghệ mừng Xuân do GĐPT Chánh
Niệm và Phật tử chùa Linh Thứu trình
diễn
Thứ sáu,16.02.2018 đến chủ nhật, 18.02.2018
(mồng một đến mồng ba Tết)
05 giờ 30: Công phu khuya
10 giờ:
Tụng kinh Phổ Môn cầu an đầu năm
11 giờ30: Tiến cúng chư hương linh (mời quí vị có
hương linh thờ tại chùa về cúng)
12 giờ 30: Dùng cơm trưa
15 giờ 30: Công phu chiều
Thứ tư, 21.02.2018 (mồng sáu Tết)
08 giờ - 12 giờ:
Trì tụng trọn bộ Kinh Pháp Hoa
13.30 giờ - 16 giờ: Trì tụng trọn bộ Kinh Pháp Hoa
(tiếp theo)
Thí thực cô hồn
Chủ nhật, 25.02.2018 ( mùng 10 Tết)
10 giờ: Khai kinh Dược Sư - Dâng sớ cầu an Dương sao giải hạn
12 giờ: Tiến cúng chư hương linh
13 giờ: Dùng cơm trưa
14 giờ: Khóa Lễ Quy Y
15 giờ: Tụng kinh Dược Sư – Thí thực cô hồn
Thứ sáu, 02.03.2018 ( chánh rằm tháng giêng)
và chủ nhật, 04.03.2018
10 giờ:
Cúng rằm tháng giêng.
Tụng kinh Cầu An
12 giờ:
Cúng chư hương linh
13 giờ:
Dùng cơm trưa
15 giờ 30: Thí thực cô hồn
17 giờ:
Hoàn mãn
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