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Thư Mời Tết và Rằm Tháng Giêng
Kính gửi:
Trích yếu:

Chư Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni
Quý Đạo Hữu, Phật Tử xa gần,
Kính mời quý vị về chùa Viên Giác đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và lễ Rằm Tháng Giêng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức
Kính thưa quý Đạo Hữu, kính thưa quý liệt vị,
Dù thời gian có biến đổi, dù không gian có chuyển hóa vô thường, nhưng bốn mùa của đất trời vẫn tuần hoàn tiếp
nối theo chu kỳ hằng năm. Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. Nhưng nơi đây, trời cuối đông với những cơn gió rét
buốt lạnh, khiến cho chúng ta những người con Việt tha hương luôn nhớ về cội nguồn, luôn hướng về Tết cổ truyền
dân tộc Việt Nam.
Tết Nguyên Đán là ngày lễ hội mở đầu cho một năm mới. Tết Nguyên Đán, theo Phật Giáo, cũng là ngày Khánh
Đản của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Vì vậy trong chúng ta, ai ai cũng nôn nao chuẩn bị đón chào năm mới,
cùng nhau về chùa, trước dâng hương hoa lễ Phật, sau nguyện cầu cho gia đình luôn có được nhiều an lạc, sức
khỏe, hạnh phúc, mọi sở cầu như ý nguyện.
Trong tinh thần và niềm hy vọng đó, năm nay chùa Viên Giác sẽ tổ chức lễ đón:
Giao Thừa vào ngày 15.02.2018, (tối thứ năm) nhằm ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu,
Tết vào những ngày 16.02.2018 đến ngày 18.02.2018, nhằm ngày mồng 1, 2 và 3 năm Mậu Tuất, và
Rằm tháng giêng ngày 04.03.2018.
Chương trình văn nghệ đón Xuân năm nay, có sự đóng góp của Gia Đình Phật Tử Tâm Minh tại Hannover và các
vùng phụ cận trong tinh thần “cây nhà lá vườn” với những tiết mục như múa lân, ca, vũ, kịch đặc sắc… Chúng tôi
cũng rất mong sự đóng góp của quý vị để tăng thêm phần không khí Xuân. Kính mời quý vị cố gắng dành thì giờ
về chùa tham dự đông đảo để cùng nhau thưởng xuân trong dịp lễ Phật đầu năm.
Trước thềm năm mới Mậu Tuất, chúng con, tứ chúng chùa Viên Giác, kính chúc Chư Tôn Thiền Đức pháp thể
khinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc toàn thể quý Phật tử có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, có sự hướng tâm
thiện đến lợi mình lợi người. Kính chúc quý đồng hương nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Kính thư
TM. Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc
Chi Bộ Trưởng

TM. Hội Phật Tử VNTN tại Đức

Thích Hạnh Bổn
Quyền Trụ Trì Chùa Viên Giác

Minh Dũng - Nguyễn Văn Hùng
Hội Trưởng HPTVN tại Đức

Chương Trình Tết Nguyên Đán Năm Mậu Tuất
Ngày 15 tháng 02 năm 2018, Thứ năm, nhằm ngày 30 âm lịch
20:00 giờ Sám Hối tất niên
21:00 giờ Văn Nghệ Mừng Xuân Mậu Tuất (GĐPT Tâm Minh đảm trách)
24:00 giờ Lễ Đón Giao Thừa
Nghinh Xuân Di Lặc
Lời Chúc Tết đầu năm của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác
Hái lộc, xin xăm, phát lì xì
Ngày 16, 17 và 18 tháng 02 năm 2018, Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật nhằm mồng 1, 2 và 3 Tết
06:00 giờ Tọa Thiền và Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 giờ Điểm tâm
11:00 giờ Cúng Tổ và Chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa
12:00 giờ Ngọ Trai
17:00 giờ Thí Thực Cô Hồn
(Suốt từ sáng đến tối tại chùa có hái lộc, xin xăm và lì xì đầu năm)
Ngày 19 tháng 02 năm 2018, Thứ hai, nhằm mồng 4 Tết
06:00 giờ đến 17:00 giờ: Trì tụng bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa.
Kính mong quý vị về chùa để cùng tụng kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2018, từ mồng 9 đến rằm tháng giêng
20:00 giờ Tụng kinh Dược Sư và đốt 1.080 ngọn đèn Trí Tuệ suốt trong thời gian 7 ngày để cầu an
cho tự thân của mỗi người. Xin quý vị gửi Phiếu Cầu An, nhương sao, giải hạn về chùa
trước ngày nầy để chùa tra sao hạn và xin tùy hỷ đóng góp mỗi ngọn đèn là 1 Euro.
Ngày 02 tháng 03 năm 2018, Thứ sáu, Rằm Chánh Lễ
Tại Chùa có phát lộc đầu năm, lì xì và xin xăm. (Xin xem chương trình lễ Thượng Nguyên)

Chương Trình Lễ Thượng Nguyên
Ngày 04 tháng 03 năm 2018, Chủ nhật
06:00 giờ Tọa Thiền và Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00 giờ Điểm tâm
10:00 giờ Lễ Cầu An và câu chuyện nhân dịp Lễ Thượng Nguyên.
11:00 giờ Cúng Tổ và Chư Hương Linh quá vãng thờ tại Chùa
12:00 giờ Ngọ Trai
17:00 giờ Thí thực Cô Hồn và hoàn mãn

Ghi chú:
- Ngày Tết chùa không thu lệ phí ẩm thực trong các buổi Ngọ Trai và việc ủng hộ xin tùy tâm.
- Kính mời quý vị ủng hộ và thưởng thức các loại bánh: bánh chưng, bánh tét và các món chay đặc sản. Lịch treo tường, lịch Tử Vi năm Mậu
Tuất, xin liên lạc về Chùa.
- Kể từ 24.02-02.03.2018 mỗi tối lúc 20:00 giờ, tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn Trí Tuệ trong 7 ngày. Xin quý vị vui lòng
gửi sớ sớm về chùa trước thời điểm này.
- Quý vị muốn ở lại Chùa trong những ngày lễ, xin vui lòng mang theo túi ngủ và Isomatte.

