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và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt
Nam tại Đức.
Trong suốt 30 năm qua, Ban Hướng Dẫn Gia
Đình Phật Tử Đức Quốc đã thể hiện sự trung
thành đối với Giáo Hội nói chung và Chi Bộ Đức
Quốc nói riêng. Các Anh Chị trong Ban Điều
Hành, các Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT
Đức Quốc, bao gồm Minh Hải, Tâm Minh,
Chánh Niệm, Chánh Dũng, Pháp Quang, Chánh
Giác và Chánh Tín đã đóng góp sức mình vào
các Phật sự tại Tổ Đình Viên Giác. Nhiều đoàn
sinh đã được huấn luyện qua các Trại chúng
trưởng, Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, v.v...
Bản thân chúng tôi cảm nhận được sự hy sinh
cao cả và sự gắn bó của các Anh Chị Huynh
Trưởng đối với tổ chức. Nhiều Anh Chị có thể
nói là từng hơi thở, từng nhịp tim đều hướng
đến tổ chức. Sự hồn nhiên sinh hoạt, tinh thần
học pháp và cầu tiến của các em đoàn sinh các
ngành làm cho chúng tôi càng lên tinh thần và
phát nguyện dõng mãnh hơn nữa trên con
đường hoằng pháp lợi sanh của một Trưởng Tử
Như Lai.

Đối với các Anh Chị Huynh Trưởng và toàn
thể đoàn sinh GĐPT VN Đức Quốc, được khoác
lên mình chiếc áo lam, được đeo hoa Sen trắng
là một vinh dự cho một Huynh Trưởng và đoàn
viên của tổ chức. Những lúc phiền não, nản chí
hay giải đãi, hãy nhớ lại những khoảnh khắc
quỳ trước Phật đài và Chư Tôn Thiền Đức để
phát nguyện thọ cấp làm Huynh Trưởng, chính
thức làm đoàn sinh GĐPT, góp phần xây dựng
và phát triển cho tổ chức.
Nhân dịp Chu Niên lần thứ 30 của Gia Đình
Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc, xin thành tâm
chúc phước và nguyện cầu cho Ban Hướng Dẫn
Gia Đình Phật Tử Việt Nam Đức Quốc, các Anh
Chị Huynh Trưởng, quý Bác Gia Trưởng, quý
Phụ Huynh, quý mạnh thường quân và các
đoàn sinh các Gia Đình có được niềm tin kiên
cố và thật nhiều an lạc. Nguyện cầu cho tổ chức
càng thêm phát triển, các anh chị em Huynh
Trưởng nhiều Bi Trí Dũng để hướng dẫn dìu dắt
con em GĐPT dũng bước trên con đường dấn
thân phụng sự và giải thoát. Thương chúc các
con nhiều niềm vui và sự học hỏi nơi GĐPT.

