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THƯ MỜI 

Vía Quán Thế Âm & Ngày Quán Niệm Từ Bi 
Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2017 

 

Kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử,  

Thường khi chúng ta có sự cố nào đó, chúng ta liền nghĩ ngay đến "mẹ hiền Quán Thế 

Âm," để được cứu giúp qua cơn nguy hiểm hoặc là khổ đau.  

Ngày 19 tháng 3 là ngày kỷ niệm sự hoá hiện của Đức Quán Thế Âm trên thế giới này, 

ngài cứu giúp chúng sanh trong cơn khổ đau và nguy hiểm không chừa một ai. Vì thế 

chúng ta xem ngài là: "Mẹ Hiền Quán Thế Âm," là tổng thể năng lực từ bi của tất cả 

chư Phật ba đời. Chùa Hồng Danh chúng ta tổ chức một ngày thực tập quán niệm từ bi 

của mẹ hiền Quán Thế Âm.  

Chúng tôi xin mời tất cả quí vị tham dự đông đủ, sự tham dự của tất cả quý vị, là niềm 

hân hạnh lớn cho chúng tôi trên bước đường phụng sự Phật pháp.  

Chùa Hồng Danh  

Sa Môn: Thích Quảng Thường 

 

Chương Trình  
Vía Quán Thế Âm & Ngày Quán Niệm Từ Bi 

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2017 

9:30AM -  Phật tử tề tựu  

10:00AM -  Phép gia trì  

11:00AM -  Cúng dường và thực tập từ bị quán.  

12.00PM -  Ngọ trai.  

1:30PM -  Pháp đàm  

2:30PM -  Vấn đáp  

4:00PM - Thí thực cô hồn  

4:30PM -  Hoàn mãn 

 

Chi phiếu cúng dường xin ghi Hồng Danh 

và gửi về địa chỉ:  

1129 Bal Harbor Way. San Jose, CA 95122 

Mọi chi tiết xin liên lạc: 

(408) 449-5399 


