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THÔNG BÁO
V/v Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần thứ 11
và ngày cầu nguyện cho Việt Nam
Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật
Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư,
Kính gởi chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại
Đức Ni.
Kính gởi quý Nhân Sĩ Trí Thức, quý Đồng Hương, Đồng Bào Nam Nữ Phật Tử.
Kính Bạch Quý Ngài
Kính Thưa Quý Vị,
Nhân ngày Tự Tứ, ngày Phật Đà hoan hỷ, thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thành tâm khánh
tuế chư tôn thiền đức Tăng Ni tăng thêm một hạ lạp, tuổi đạo cao cao. Vậy là thời gian chỉ còn một tháng nữa, đã đến ngày
(27/9/2018) Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 11 tại chùa Khánh Anh thành phố
Evry, thủ đô Paris, nước Pháp.
Thay mặt Ban Tổ Chức, một lần nữa thành tâm kính thỉnh chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni
Sư, chư Đại Đức tăng, chư Đại Đức ni, từ bi hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu, quang lâm đạo tràng Khánh Anh Paris Pháp
quốc, tham dự và chứng minh 4 ngày Hiệp Kỵ Về Nguồn của Tăng Ni Hải Ngoại. Sự quang lâm của quý Ngài sẽ nói lên nội
lực và sự hoà hợp đúng nghĩa của Bản Thể Tăng Già. Đây là cơ hội quý hiếm cho Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại
bốn châu được ngồi lại với nhau, để xẻ chia và trao đổi những kinh nghiệm hoằng pháp trên xứ người đầy sự khác biệt về thời
tiết, phong hoá, pháp lý v.v… của mỗi châu lục và mỗi quốc gia. Do vậy, tha thiết kêu gọi chư tôn thiền đức Tăng Ni, đặc biệt
những vị đang lãnh đạo các Giáo Hội và Trụ Trì các Tự Viện, hoan hỷ hy sinh thời gian đã quy định ngày Hiệp Kỵ Về
Nguồn lần thứ 11 năm 2018, chúng ta cùng nhau hội tụ với 4 ngày sống trong niềm an lạc thanh tịnh của tăng đoàn.
Đồng thời, thay mặt Ban Tổ Chức, kêu gọi quý thiện tín nam nữ phật tử nhân sĩ trí thức, cũng như quý vị đang cùng
chư tôn đức Tăng Ni làm việc tại các Giáo Hội địa phương và các tự viện, hoan hỷ thu vén công chuyện gia đình và thời gian,
đồng về tham dự với chư Tôn Đức Tăng Ni, để đầy đủ hàng tứ chúng con Phật Việt Nam tại Hải Ngoại. Sự hiện diện của quý
vị sẽ nói lên tinh thần phụng sự của Ưu bà tắc và Ưu bà di mà đức Từ Phụ Như Lai giao phó cho quý vị. Ngoài ra ban tổ chức
cũng thành tâm kêu gọi quý vị hoan hỷ ủng hộ tịnh tài tịnh vật, để trang trải cho Đại Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn kỳ 11 này được
chu đáo viên mãn hơn.
Kính bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu sẽ có một buổi lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam tại
công trường Tracodéra dưới chân tháp Effel vào lúc 15 giờ ngày 30.9.2018 (chủ nhật). Kính mong Quý vị cố gắng
tham gia đông đủ để đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn nầy.
Để tiện việc sắp xếp đón đưa và phương tiện nghỉ ngơi được chu đáo, kính xin quý Ngài và quý Phật Tử gởi về văn
phòng chùa Khánh Anh giờ ngày chuyến bay, xe lửa, nơi đến phi trường, ga xe lửa v.v… Nếu quý Phật Tử đi số đông hoặc
phái đoàn, cần phòng trọ, khách sạn, mà chưa lo được, mà muốn ban tổ chức đặt giúp dùm, thì cũng xin quý vị cho biết càng
sớm càng tốt, để được những phòng trọ, khách sạn gần chùa hơn cho tiện việc đi lại.
Mọi sự liên hệ, kính xin Tăng Ni và Phật tử liên lạc với Thượng Toạ Thích Quảng Đạo qua email :
thichquangdao@khanhanh.fr số mobil phone : +33.7.70.07.33.99 hoặc quý Phật tử Minh Đức : email :
comite.lotus@gmail.com số mobil phone : +33.6.74.79.52.74, Ban Vẩn Chuyển Phật tử Diệu Hải : email :
ngyvonne1952@yahoo.fr số mobil phone : +33.6.17.09.27.79.
Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni phật sự mùa Vu Lan PL 2562 viên mãn.
Kính chúc quý thiện tín nam nữ Phật Tử và gia quyến một mùa Vu Lan Hiếu Hạnh đầy sự hỷ lạc hạnh phúc trong niềm
tri ân và báo ân.
TM. HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu
Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Như Điển
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BULLETIN D'INFORMATION
GRANDE FÊTE DE COMMÉMORATION DES MAÎTRES FONDATEURS - 11ème FÊTE DE
RETOUR AUX SOURCES ET JOURNÉE DE PRIÈRES POUR LE VIETNAM

Namo Sakyamuni
Namo Maîtres Fondateurs du Bouddhisme Viêtnamien
Chers Vénérables, Bikkhus et Bikkhunis,
Chers Fidèles,
À l'occasion de la Fête Paravana avec la bénédiction des Bouddhas, au nom du Comité de Direction de la
Congrégation Bouddhique Viêtnamienne Unifiée en Europe, nous adressons toutes nos sincères félicitations aux
Vénérables, aux Bikkhus et Bikkhunis pour leur nouvelle progression dans la Voie du Perfectionnement et leur
engagement.

La cérémonie d'ouverture de la Grande Fête de Commémoration de nos Maîtres Fondateurs 11ème Fête de Retour aux Sources - aura lieu le 27.09.2018 à la Pagode Khánh Anh d'Evry en
France.
Au nom du comité d'organisation, nous avons l'honneur d'inviter les Vénérables, les Bikkhus et les Bikkhunis de
bien vouloir honorer les 4 journées de fête commémorative organisées par le Sangha Viêtnamien à l'étranger à
l'Association Bouddhique Khánh Anh en France.
Votre présence représentera la force et l'harmonie du Sangha.
C'est une précieuse occasion pour que le Sangha Viêtnamien à l'étranger puisse se réunir et échanger les
expériences acquises sur le chemin de propagation du Dharma entre les différences climatiques, culturelles, juridiques,
etc... de chaque pays et de chaque continent.
Nous saurions ainsi gré aux Vénérables, Bikkhus et Bikkhunis, spécialement aux dirigeants des Congrégations et
des Monastères, de venir nombreux assister à ces 4 journées dans la paix et la sérénité.
Nous demandons également aux Fidèles ainsi qu'aux collaborateurs de divers Congrégations et Monastères de
bien vouloir réserver un peu de leur temps afin de venir vous joindre au Sangha. Votre présence représentera l'esprit de
services des Upāsakas et des Upāsikās que notre Vénéré Maître Sakyamuni vous a confié.
Le Comité d'organisation fait, par ailleurs, appel à votre générosité et à votre participation financière et matérielle
pour que la Grande Fête Commémorative soit bien réusie.
Chers Vénérables, Bikkhus et Bikkhunis,
Mesdames et messieurs,

La Congrégation Bouddhique Viêtnamienne Unifiée en Europe organisera une cérémonie de
prières pour notre chère Patrie, le Viêtnam, le dimanche 30.09.2018 à 15 heures sur la Place du
Trocadéro au pied de la Tour Eiffel.
Pour la bonne organisation de votre séjour et des transports, nous vous demandons de bien vouloir communiquer
au Bureau de la Pagode Khanh Anh toutes informations relatives à vos vols, vos voyages en train ainsi que les gares...
Pour les groupes, veuillez nous prévenir le plus tôt possible si vous avez besoin de réserver des chambres d'hôtel
ou des chambres d'hôtes dans les environs de la Pagode dans le but de faciliter les déplacements.
Pour tous renseignements, nous prions les Vénérables, Bikkhus, Bikkhunis et les Fidèles de contacter :
Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Như Điển
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