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

Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni
Quý Đạo Hữu, Phật Tử xa gần,
Kính mời quý vị về chùa Viên Giác đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và lễ Rằm Tháng Giêng.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý Đạo Hữu, kính thưa quý liệt vị,
Tại Âu Châu nói chung và tại xứ Đức nói riêng, thời tiết đã bước vào mùa đông với những cơn gió lạnh
và lốm đốm những hạt tuyết tung tăng trên bầu trời. Mặc dù cây cối vẫn còn trơ cành trụi lá, nhưng một
điều chắc rằng chẳng bao lâu nữa cây lá sẽ đâm chồi, hoa xuân sẽ nở rộ. Trên phương diện tâm linh,
niềm tin nơi Tam Bảo, sự gia bị và ban bố mọi an lạc từ đức Từ Thị Di Lặc Phật chính là sức mạnh đưa
chúng ta vững bước trên đường đạo hướng đến sự giải thoát trong tương lai.
Trong bầu không khí hân hoan mừng Xuân Di Lặc, Chùa Viên Giác sẽ tổ chức lễ:
• Đón giao thừa Tết Kỷ Hợi ngày 04.02.2019, nhằm ngày 30 tháng chạp năm Mậu Tuất,
• Đón Tết vào những ngày 05.02.2019 đến 07.02.2019, nhằm ngày mồng 1, 2 và 3 năm Kỷ Hợi
• Rằm tháng giêng ngày 17.02.2019.

Trước là để cúng vía Đức Phật Di Lặc, sau là để đồng bào Phật tử về Chùa vui xuân, góp phần cầu
nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Tết năm nay hy vọng sẽ mang đến cho mọi người
những niềm vui trong mái ấm gia đình. Mong rằng niềm tin của chúng ta nơi Tam Bảo được thêm tăng
trưởng, triển khai các thiện pháp để lợi mình và lợi người.
Chương trình văn nghệ đón Xuân sẽ do Gia Đình Phật Tử Tâm Minh đảm nhận, với màn múa lân và
những tiết mục đặc sắc, vui nhộn. Mong quý vị cố gắng về Chùa tham dự đón Tết khi đang sống xa quê
hương.
Trước thềm năm mới, chúng con, tứ chúng chùa Viên Giác, kính chúc Chư Tôn Thiền Đức pháp thể
khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi kính chúc quý vị và bửu quyến một năm Kỷ
Hợi vô cùng an lạc và cát tường như ý dưới ánh hào quang của Chư Phật và Bồ Tát.
Kính thư,
TM. GHPGVNTN Đức Quốc
Chi Bộ Đức Quốc
Chi Bộ Trưởng

Tk. Thích Hạnh Bổn
Quyền Trụ Trì Chùa Viên Giác

TM. Hội Phật Tử VNTN tại Đức
Hội Trưởng

Minh Dũng - Nguyễn Văn Hùng
Hội Trưởng HPTVN tại Đức

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM KỶ HỢI
Ngày 04 tháng 02 năm 2019, thứ hai, nhằm ngày 30 âm lịch
20:00 giờ Sám hối tất niên
21:00 giờ Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi (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 05 tháng 02 năm 2019, thứ ba, nhằm ngày mồng Một 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 06 tháng 02 năm 2019, thứ tư, nhằm mồng 2 Tết
Chương trình như ngày mồng Một.
Ngày 07 tháng 02 năm 2019, thứ năm, nhằm ngày mồng Ba Tết
06:00 giờ đến 17:00 giờ: Trì tụng 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, hái
lộc xin xăm và lì xì đầu năm.
Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 02 năm 2019, mỗi tối vào lú c:
20:00 giờ Tụng kinh Dược Sư và đốt 1.080 ngọn đèn suốt trong thời gian 7 ngày để cầu
nguyện 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 17 tháng 02 năm 2019, Chủ Nhật, 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 17 tháng 02 năm 2019, 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 đầu năm nhân dịp Lễ Thượng Nguyên.
11:00 giờ Quy Y Tam Bảo tại Chánh Điện
11:30 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:
- Tại chùa có phát hành bánh chưng, bánh tét, và các đặc sản chay cũng như lịch treo tuờng và lịch Tử Vi năm Kỷ Hợi.
- Cúng đèn Dược Sư trong 7 ngày để cầu nguyện. Xin quý vị góp phần hỗ trợ 1 Euro cho mỗi ngọn.
- Quý vị muốn ở lại Chùa trong những ngày lễ, xin vui lòng mang theo túi ngủ và nệm lót.
- Chương trình chi tiết xin đính kèm. Quý vị vui lòng gửi phiếu cầu an về Chùa sớm để tiện việc tra sao hạn và để dâng sớ cầu an vào mỗi tối
từ ngày 12. đến 19.02.2019.

